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SALUTACIONS 2023

Marco i Gual

Fadrell, eix castellonenc

Les nostres festes són la gran llum que il·lu-
mina la història i la convivència castellonenca, i 
enguany desitgem amb tota la força que tornen a brillar plenament. Hem passat diversos anys 
de dificultats, d’una pandèmia, de crisis mundials i, així mateix, de condicions climatològiques 
adverses. 

Però l’esperit fester que posseïm és determinant perquè la nostra Magdalena siga una cita 
irreemplaçable i molt estimada. Som un poble unit que mirem al futur amb positivisme; som 
un poble unit que sap de lluites i de reptes, d’esforços i lliurament, que ha anat superant els 
obstacles de la nostra història; som un poble unit enfront de qualsevol adversitat i, sobretot, una 
ciutat que s’estima i que estima profundament la seua cultura i les seues tradicions. 

Les Festes de la Magdalena 2023 tornen a ser la gran cita de la convivència i l’estima cas-
tellonenca. Tornem a entregar-nos de ple a celebrar els nostres orígens i l’orgull de ser caste-
llonencs, perquè aquestes festes són el nostre millor Pregó, el nostre millor emblema i la millor 
marca que avala una ciutat valenta i decidida, amable, solidària i festera. 

La Gaiata 2, Fadrell, és un sector per a la trobada, un important eix urbà castellonenc i, 
per descomptat, representa tots aquests valors tan valuosos i tan assentats. Cada sector, cada 
Gaiata, conserva aquesta memòria col·lectiva, conservant, així mateix, un important tros de la 
nostra història que hem de protegir. Fadrell és un exemple de convivència i del manteniment de 
les nostres tradicions. 

En aquest sentit, vull agrair a la Comissió de la Gaiata Fadrell tot el treball que han desenvo-
lupat aquest últim any. Gràcies als qui representeu 
a aquesta Gaiata. Gràcies als qui integren aquest 
sector. Sense vosaltres la festa no seria possible. Sou 
el batec, i l’alé, permanent de la nostra Magdalena. 

Com a alcaldessa de Castelló em sent orgullosa 
dels vostres esforços, i dedicació, i desitge de tot cor 
que aquestes Festes siguen el millor espai comú per 
a celebrar una nova Magdalena, per a trobar-nos i 
gaudir conjuntament la nostra setmana gran. 

Magdalena, Festa Plena!!

Saluda
ALCALDESSA DE CASTELLÓ

Amparo
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TEL.: 669 851 411
manololsafont@hotmail.com

EL PODER DE

Vive saludable

   vive mejor
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SALUTACIONS 2023

Braina i Bou

És un plaer celebrar la nostra setmana gran en 
la que es commemora el trasllat de la població des 
de la muntanya fins al pla fèrtil del litoral.

Enguany s’espera amb molta il·lusió, perquè tot el poble i els seus visitants desitgen tornar a
gaudir de la cultura i de les festes de Castelló.

Viure les festes de la Magdalena és sentir que formem part del passat i del present, i que 
junts fem possible el futur, ja que el nostre amor per la ciutat i les tradicions es reflecteix en la 
llum de la Gaiata, símbol de les nostres festes, símbol de tot el que ens uneix i ens enorgulleix.

Perquè la llum us il·lumine tota la setmana i la resta de dies de l’any, perquè viure en aquesta 
terra representa la continuïtat, la festa, la cultura i les tradicions. Les gaiates viuen la festa amb 
molta alegria.

Ens enriqueixen culturalment, ens donen esperança i sobretot és donen el coneixement de 
saber que la Gaiata és molt més que un monument, totes les persones que durant tots els anys 
treballen perquè es mantinga encesa la flama de l’amor per les nostres tradicions. Tot esforç, 
dedicació i afecte ho llauren en els seus sectors i vull donar-los el meu més sentit reconeixement 
i agraïment per la seua labor.

En 1983 es canvia el nom de la Gaiata 2 fins a aqueix dia anomenada Sector de la plaça de 
la Pau i adjacents i se li dona el nom de FADRELL.

Donant honor al nom derivat de l’antic poblat establit a la vora de l’Ermita de Sant Jaume.

Vull donar la meua enhorabona a la Gaiata 2 “Fa-
drell” per tot el seu treball, constància i lliurament.

Gràcies Manolo per tota la teua labor festera.

Sé que enguany en conjunt amb Laura i Judith 
passareu unes grans festes de la Magdalena 2023.

Tot el meu agraïment i afecte. 
VITOL

Saluda
REGIDOR DE FESTES I PRESIDENT DEL 

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

Omar
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SALUTACIONS 2023

Lleó i Rubio

A pocs dies de l’inici de la nostra setmana gran tenim la mirada posada al cel i demanant 
que aquest any sí que aquest any ens deixin gaudir d’unes festes amb normalitat, sense 
restriccions i sense pluja.

Volem tornar a escoltar els versos de Bernat Artola en un tradicional pregó, complir la 
tradició i mostrar l’orgull en recordar els nostres avantpassats fent romeria el tercer diu-
menge de quaresma i veure com els nostres monuments il·luminen Castelló durant tota la 
setmana.

La plaça fadrell acollirà un any més el monument que fan amb tant d’esforç i dedicació 
els membres d’aquesta comissió. Gaiata presidida pel veterà amic Manolo Lopez, a qui apro-
fito aquestes línies per agrair la feina que fan durant tot l’any, treball intens i desinteressat 
que només és possible realitzar per amor a les nostres festes i tradicions, i si parlo d’amor 
a les nostres festes clar exemple d’això són les seves padrines a les quals no puc deixar 

passar l’oportunitat de donar l’enhorabo-
na, Laura Traver i Judith Subero, castello-
neres i orgulloses representants del sector 
de fadrell.

Als veïns m’agradaria dedicar-los les 
ultimes línies a mode d’agraïment, ja que 
el seu suport i esperit castelloner és el que 
dóna força al treball constant de la comis-
sió durant tot l’any.

Per Castelló i les seues festes

Vitol!!!!

Saluda
PRESIDENT FEDERACIÓ 
GESTORA DE GAIATES

Jose A.
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Volguts membres de la comissió gaiata 2 Fadrell amb especial reconeixement al vostre veïnat, 
la vinculació del vostre sector amb la Germandat dels Cavallers de la Conquesta be de lluny, però 
les properes Festes de la Magdalena 2023, poden ser la recuperació total de les Festes que ens 
vam perdre l´any 2020 i les que per la presència de la pluja l´any passat 2022, no vam poder 
gaudir com ens pertocava. Aquest any, de nou, tornem a tindre l´honor que dos dones molt 
vinculades a la vostra gaiata,  Lidia García Beltrán com a Na Eva i Beatriz Prades Barreda com 
Na Margarida, que representaran a les dones de companya de la Germandat, reforçant any rere 
any, encara mes les relacions entre el dos col·lectius festers.

Vos anime a viure les properes Festes amb intensitat i responsabilitat. Amb intensitat doncs, 
portem tot l´any esperant la seua arribada per tal de gaudir de les activitat programades pel 
Patronat de Festes, per la vostra Gaiata i per la Germandat. Amb responsabilitat, per poder 
participar a la totalitat d´actes programats, amb l´obligació de no oblidar el necessari respecte 
a les tradicions i el drets del nostres veïns. Amb la vostra responsabilitat, estem segurs que ho 
aconseguirem.

La Germandat dona una gran importància a l´ubicació del vostre sector, doncs des de la Plaça 
de Na Violant el dissabte del Pregó, s’inicia 
la desfilada d’Homenatge al nostre Rei En 
Jaume, però també es el lloc on el dimarts 
de Magdalena, la Germandat junt a la Junta 
de Festes i la vostra Gaiata, celebrem l’ho-
menatge a Na Violant d’Hongria. 

Vos desitge unes bones festes fundacio-
nals i que puguem gaudir-les amb il·lusió i 
harmonia.

¡¡ Fadrell !!

Saluda
PROHOM DE LA GERMANDAT DELS 

CAVALLERS DE LA CONQUESTA

Luis
Oría i Domenech
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Benvolguts amics i amigues.

Com a representant de la Colla Tombatossals, volem des d’aquestes pàgines saludar i agrair a tota la 
comissió de la Gaiata 2 “Fadrell” per l’oportunitat de saludar-vos com Colla germanada.

Des del col·lectiu del qual formem part de la Federació de Colles de Castelló, estem molt il·lusionats amb 
les nostres festes de la Magdalena, que sembla ser, per fi, tornen a la seua normalitat.

Des de fa ja 5 anys, la gaiata 2 “Fadrell” i la Colla Tombatossals en una bonica trobada, segellem el vincle 
entre Gaita i Colla, unió que aporta il·lusió i com orgull dels col·lectius que vivim i representem de diferents 
maneres a les gents del nostre volgut Castelló.

Tornarem a visitar-vos i acompanyar al sector amb els Carros Engalanat a les Mascletá, viurem al costat 
de la comissió d’un espectacular Sopar de Colles, d’actuacions en la Plaça Fadrell, de dies d’alegria, pólvora, 
música i tots aquells actes en els quals participem junts.

Us desitgem que gaudiu al màxim d’aquests 9 dies, que gaudiu del vostre sector, de la màgia de les 
nostres festes de la Magdalena, i sobretot poder gaudir-les amb vosaltres.

Saluda
PRESIDENT DE LA COLLA

TOMBATOSSALS

Manuel
Ruiz i Polo
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Benvolguts amics i amigues,
Des de tot el nostre col·lectiu, com a president de la 

Federació de Colles de Castelló, vull en primer lloc agrair 
l’oportunitat de saludar a tots els membres de la vostra 
comissió i a totes les persones que tinguen l’oportunitat 
de gaudir d’aquest magnífic llibret.

Sembla que per fi enguany sí, podrem tornar a gaudir de les nostres festes fundacionals amb total 
normalitat, una vegada deixada arrere aqueixa desastrosa pandèmia que tantes coses ens ha fet deixar pel 
camí, per damunt de tot les pèrdues personals.

Tots tenim unes ganes enormes de poder gaudir al màxim de les festes, de la pólvora, el Pregó, la Ro-
meria dels Canyes, la música, tants actes reunits per a gaudir de les nostres tradicions, del nostre “orgull 
de genealogia”, i de la llum de les Gaiates, aqueix “esclat de llum sense foc ni fum” que ens guia el camí 
en la nostra setmana gran.

Aquests últims anys on el vincle entre les Comissions de Sector i les Colles, a les quals tinc l’orgull de 
representar, s’ha fet cada vegada més important, i on cada any augmenten els actes en els quals podem 
participar i gaudir junts, són l’estímul que ens ha de servir per a continuar treballant units amb l’objectiu 
de millorar cada any les nostres festes, i que la presència de les colles en els diferents sectors cresca any 
rere any en pro d’augmentar la col·laboració entre els nostres col·lectius.

Enguany Castelló sencer tornarà a eixir al carrer, a gaudir de tots i cadascun dels actes que se celebren 
durant les Festes de la Magdalena, les Colles tornaran a obrir les seues portes i els Carros Engalanats 
tornaran a recórrer els nostres carrers, i allí estarem nosaltres, des de la Federació de Colles al complet, 
acompanyant i gaudint al costat de les Comissions de Sector gaiaters de la ciutat en cadascun dels actes 
que compartim fins al dia en què les nostres Reines criden des del balcó de l’ajuntament el Vítol! que aco-
miade les festes de l’any 2023.

Els col·lectius festers som el vertader motor de les 
festes, els que treballem de manera altruista durant els 
365 dies de l’any perquè aqueixos 9 dies siguen ino-
blidables per a tota la ciutat, i per a això necessitem 
l’ajuda de tots per a facilitar-nos aqueixa tasca que fem 
encantats per amor a la nostra Ciutat, a les nostres 
tradicions i a les nostres festes, però que requereix d’un 
esforç que no ha de veure’s dificultat més del ja és per 
si mateix.

Des de la Federació de Colles de Castelló us desitgem 
que gaudiu al màxim cada minut de les nostres festes 
fundacionals, i sobretot, desitgem poder fer-ho al costat 
de vosaltres, ajudant en tot el possible perquè la Gaiata 
siga el nostre millor Pregó!

Saluda
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE 

COLLES DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Pepe
Beltrán i Bacas
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Magdalena ... Vítol!

Més fort que mai després de dos anys de carrers buits i de l’últim passat per aigua, els nos-
tres cors faran un crit que retronarà com la mascletada el dissabte 11 de març.

Seran les nostres benvolgudes festes, on espere poder saludar-vos a tots en Fadrell.

Aquest any hem preparat una programació per a tothom, per poder gaudir i fruir com la 
ciutat es mereix.

La llum dels monuments tornarà a reflectir en el nostre llaurador les nits de la setmana gran, 
com també ho farà a l’ànima de tota la ciutat que espere aquestes festes amb el mateix anhel 
que nosaltres.

Les madrines Laura i Judith al costat de les seues dames i acompanyants lluiran com cal i 
ens contagiaran fàcilment aquesta il·lusió que veiem brillar en els seus ulls, fruit de l’espera de 
tant de temps.

Laura i Judith són castelloneres de soca, 
seran un orgull per a Fadrell i entraran a 
formar part de la història de Castelló com 
es mereixen.

Per finalitzar, vull donar les gràcies a 
eixa comissió que tinc l’orgull de presidir, 
pel seu esforç i dedicació, als col·laboradors 
per què gràcies a d’ells fem la nostra festa 
més gran i com no també al veïnat per la 
paciència, si en algun moment el soroll no 
facilita el seu descans.

Un any més... MAGDALENA!!

Saluda
PRESIDENT DE LA GAIATA 2 “FADRELL”

Manolo
López i Safont GAIATA

FADRELL

C
A
ST

EL
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Saluda
REINA INFANTIL DE LES FESTES

DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Alejandra
Sáez i Sisamón

Estimats amics de la Gaiata 2 ‘Fadrell’, com a Reina Infantil de les Festes de Castelló, 
estic molt il.lusionada de poder escriure unes paraules al vostre llibre que tant de temps 
hem esperat.

Estem molt a prop de gaudir de les que són ‘LES MILLORS FESTES DEL MÓN’, em sent 
molt orgullosa de viure aquesta setmana gran com a màxima representant de tots els 
xiquets de Castelló. Tota la comissió de la Gaiata 2 amb la seua madrina Judith, farà que 
la nostra ciutat estiga plena d’alegria perquè els xiquets de Castelló són l’alegria.

Vos demane que gaudiu molt de la que serà la millor setmana de les nostres vides, la 
Panderola va molt ràpid, gaudiu i disfruteu de cada moment!

Salutacions
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Selene
Tarín i Alegre

Estimada comissió de la gaiata 2 Fadrell;

Ja falta poc perquè els nostres carrers s’òmpliguen de flors per a la nostra *mareta, 
masclets i ballem al ritme de la música de dolçaina i tabal.

Des d’ací volia donar-vos l’enhorabona ja que sou una gaiata molt treballadora, i que 
mira al futur perquè les nostres festes siguen dignes de nom i de fet.

Vull desitjar-vos enguany especialment com a Reina unes molt bones festes magdale-
neras plenes de bons moments.

¡MAGDALENA!

Amb estima, Selene.

Saluda
REINA DE LES FESTES

DE CASTELLÓ DE LA PLANA
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Amics de la gaiata 2, Fadrell, des-de la falla Quarts de Calatrava volem agraïr de tot cor 
l’estima que ens teniu i cel.lebrar l’amistat i germanor que ens uneix.

Enviar també un fort abraç a Laura i Judith per a que disfruten molt de la seua set-
mana gran.

La festa que ens uneix, es la més bonica del món i gaudir-la junts compartint tradicions 
i actes, es un plaer que en pocs llocs es pot apreciar. 

Finalment desitjar-vos unes grandíssimes festes de la Magdalena i que sapigau que ací, 
a la vostra falla germana, sempre tindreu un lloc ben rebut per a qualsevol moment que 
vullgau compartir amb nosaltres. Us estimem!! 

Aitana, Ángela, Adriana i Jose.

Saluda
FALLA QUARTS DE CALATRAVA
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Estimats amics de la Gaita 2 “Fadrell”, des de dènia la comissió de la Falla Camp 
Roig i els seus càrrecs 2023 us volem desitjar que passeu unes bones festes de la 
Magdalena estupendes i plenes de moments únics, desitjar-vos a les vostres Madrines 
que passin un any de festes fantàstic i ho gaudeixin al màxim, una forta abraçada per 
a tots.

Rachel, Fallera Major 2023
Ainara, Fallera Major Infantil 2023
Toni, President 2023

Saluda
FALLA DISTRICTE CAMP ROIG - DÉNIA
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Aprofitant l’espai que ens brinda el vostre llibret, volem dirigir-nos als components 
de la Gaiata 2 Fadrell per a desitjar-vos unes magnífiques festes de la Magdalena. 

Falles i Magdalena són festes que comparteixen la mateixa essència: música, llum, 
pirotècnia i germanor. Germanor que es demostra en la unió d’estes Comissions.

A Laura i a Judith vos desitgem que passeu unes festes inoblidables. Gaudiu de cada 
moment juntament amb tots els components de la vostra comissió i quan arribe el 
moment de dir “Magdalena vítol” que tots els vostres somnis s’hagen complit. 

I finalment dir-vos que les portes del nostre Casal estaran sempre obertes per a 
vosaltres. Esperem continuar gaudint i compartint experiències que facen més forta la 
Unió entre les nostres grans festes.

La vostra Falla Marqués de Montortal – Josep Esteve.

Saluda
FALLA MARQUÉS

DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE
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Com a representant de la Foguera Francisco ALbert d’Alacant us volem desitjar de 
part nostra i de tota la comissió que passeu una sgrandes festes de la Magdalena 
2023, desitjar-los a la vostra Madrinas que visquin un any meravellós i que ho gaudei-
xin al màxim, una forta abraçada de part de tota la comissió.

Irene, Bellesa 2023
Inés, Bellesa Infantil 2023
Nerea i Nayra, Dames 2023
Mario i Toni

Saluda
FOGUERA FRANCISCO ALBERT 

D’ALACANT





2023
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COMISSIÓ 2023

PRESIDENT: Manolo López i Safont

VICE-PRESIDENT 1: Txema López i Edo

VICE-PRESIDENT 2:  David Fullera i Cruz

SECRETARI: Saúl Subero i Sáenz

VICE-SECRETARIA: Mónica Sanchis i Alonso

TRESORER: Fermín Silvestre i Capilla

PORTAESTENDART: Salvador Sifre i Soler

COL·LABORADORES: 
Raquel López i Escuder
Silvia Rochera i Gómez
Marina Doñate i Soler
Ana García i Martínez
Nora Martí i Conejos
Ana María García i Gaviro

MADRINA: 
Laura Traver i Sanchis

MADRINA D’HONOR: 
Paula Torres i Claramonte 

DAMES D’HONOR:
Alejandra Escorihuela i Sangüesa 
Patricia Doñate i Soler
Sofía Marti i Segarra

Comissio 2023

G
A
IA
TA

FADRELL CA

ST

EL
LÓ

ACOMPANYANTS:
Jaime Trasancos i Taús
Pablo Moliner i Baidez 
David Fullera i Cruz
Txema López i Edo
Robert George Negru

GAIATERES D’HONOR: 
Lídia García i Beltrán
Toñi García i Gaviro
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DE LA NOSTRA COMISSIÓ
Qui pot ser membre

Persones disposades a col·laborar en les distintes tasques que comporten la celebració dels 
diversos actes relacionats amb la nostra Gaiata i/o disposades a evocar la nostra herència en 
forma de Dames, Acompanyants, Madrines,  col·laboradors o Gaiaters d´Honor.

Si decideix acompanyar-nos en benefici de les Festes de Castelló, pot sol·licitar més informa-
ció en el nostre cau, situat en el carrer Fola, 35 de Castelló.

“Gaiata 2 Fadrell”

www.gaiata2fadrell.16mb.com

gaiata2fadrell
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L’alcaldessa de la ciutat

i terme de Castelló

té hui la satisfacció

de fer saber al veïnat:

Que ja el dia és arribat

de la nostra ‘Magdalena’,

i desitjant siga plena

de goig pur i verdader

convoca al poble sancer

a traure l’amor de pena.

I puix saben els veïns

que la Ciutat té l’honor

de vindre de l’antigor

per lluminosos camins,

ara, girant cap a dins

els ulls de l’enteniment,

voran orgullosament,

les festes ‘magdaleneres’

dignes entre les primeres

de tindre lloc preeminent.

Anar a la romeria

no és, tan sols, anar de festa,

és deure que manifesta

orgull de genealogia.

Quin fillol oblidaria

la rabassa maternal?

Tots devém, en dia tal,

ratificar la promesa

de mantindre, sempre encesa,

la llum de l’amor filial.

I perque siguen les festes

dignes, de nom i de fets,

no volem límits estrets

d’ambicions massa modestes.

I ací venen, manifestes

per raons de tradició,

les festes que Castelló

fa seguint la llum antiga

per que la gaiata siga

el nostre millor pregó.

Vitol!!

Prego

Bernat Artola
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Vocals de Comissio

Alicia López i Bellés

Lidón Taús i Muñoz

José Trasancos i García

Ana Isabel Guillamón i Tauste

Manuel López i Edo

Juan Gil i Guardiola

Ma Isabel Martín i Hurtado

Rafael Rochera i Castelló

Sonia Gómez i Otero

Lola Martí i Castellá

Ma Carmen Nicolau i Alonso

Elisabeth Carmona i Escribano

Concepción Escribano i Martín

Francisco Javier Carmona i González

Ma del Valle Martín i Calderón

Emilio Escorihuela i Colom

Jesús Doñate i Soler

Inma Soler i Ripollés

Jesús Doñate i Bisbal

Sofía de Zayas i González

Ma Carmen Edo i Pardo

José Luis Traver i Peralta

Silvestre Martínez i Pérez

Eva Balien i García

María Carpio i Miralles

Araceli Feliu i Gil

Yolanda Asensi  i Grases

Gema Centeno i Valenzuela

Cristian Zubieta i Guerrero

Eduardo Salvat i Cañes

Reme Valero i Saiz

Carlos Leandro i García

Andrea Molés i Mir

Loli Alcazar i Guijarro

Francisco Torres i Navarro

Grisela Claramonte i Gimeno

María Torres i Claramonte

Beatriz Prades i Barreda

Marisol Barreda i Gil

Ma Vicenta Garcés i Calvo

Estela Conejos i Blanco

Juan Fco. Martí i Estevez

Ma Lidón Beltrán i Ortiz

Lorenzo Badal i Capdevila

Ma Elena Segarra i Maset

Javier Martí i Beltrán

Jordi Cubells i Martínez



Laura Traver i Sanchis

Madrina 2023
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Paula Torres i Claramonte

Madrina d 'honor
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Gaiatera d 'honor

Toni Garcia i Gaviro
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Dama d 'honor

Sofia Marti i Segarra
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Dama d 'honor

Alejandra Escorihuela i Sanguesa
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COMISSIÓ 2023

Dama d 'honor

Patricia Donate i Soler
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Vice-president

Txema Lopez i Edo
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Vice-president

David Fullera i Cruz
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Acompanyant

Jaime Trasancos i Taus
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Acompanyant

Robert George Negru
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C/ Maestro Falla, 20
12005 Castellón

Tel.. 964 26 07 12
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Acompanyant

Pablo Moliner i Baidez
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Beatriz Prades i Barreda

Na Margarida

Dona de 
companya
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Lidia Garcia i Beltran

Na Eva

Dona de 
companya
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COMISSIÓ INFANTIL 2023

L´Alcaldessa de Castelló,
per mig d’este pregoner,
vol fer al poble saber,
que hem cumplit la tradició.
Feta ja l’obligació,
ara la nostra ciutat
es farà tota un esclat
de festes i de cançons,
sense més imposicions
que les son d’obligat.
Castelló no oblidarà
els xiquets en Magdalena
perquè son memòria plena
d’històries per al demà.
I esta festa és la que ens fa
comprendre en una setmana 
que son d’arrel valenciana
i d’empelt castelloner:
“Set dies per a saber
que som els fills de la Plana”
Els xiquets son poble ja.

Som el futur i esperança
d’un Castelló que hui avança
i que ningú pararà.
Som la força que farà
de Castelló la Ciutat
en la que tots hem somniat.
som els que tenim l’herència
de mantindre la presencia
d’un gloriós i antic passat.
Els xiquets, volem cridar
que com és festa al carrer,
per uns dies s’ha de fer
una ciutat per jugar.
Si tots hem de celebrar
set-cents anys de tradició,
és just dins de raó
que proclame qui més mana
que, almenys per una setmana,
serà “de tots” Castelló.

Vitol!!

Prego Infantil

Vicent Pau i Serra
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Comissio Infantil 2023

MADRINA INFANTIL: 
Judith Subero i Feliu

MADRINA D’HONOR INFANTIL: 
Lidia Leandro i Valero

PRESIDENT D’HONOR INFANTIL: 
Carlos Leandro i Valero

DAMES D’HONOR INFANTILS:
Alba López i Guillamón 
Akane Fullera i López
Noa Martínez i Balien
Valeria Morales i Carpio
Carmen Zubieta i Centeno

ACOMPANYANTS INFANTILS:  
Hugo Sifre i Asensi
Diego Subero i Feliu

G
A
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TA

FADRELL CA
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Judith Subero i Feliu

Madrina Infantil 2023
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Confecciones Pitarch
desde 1958

Ropa Tradicional y complementos

Alejandrina Pitarch

C/ Mayor, 92 - 12001 Castellón
Tel. 964 22 59 43
E-mail: confeccionespitarch@gmail.com
www.confeccionespitarch.es



65

COMISSIÓ INFANTIL 2023

Madrina d 'honor Infantil

Lidia Leandro i Valero
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COMISSIÓ INFANTIL 2023

Dama d 'honor Infantil

Alba Lopez i Guillamon
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Dama d 'honor Infantil

Akane Fullera i Lopez
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COMISSIÓ INFANTIL 2023

Dama d 'honor Infantil

Noa Martinez i Balien
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Dama d 'honor Infantil

Valeria Morales i Carpio
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Dama d 'honor Infantil

Carmen Zubieta i Centeno
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COMISSIÓ INFANTIL 2023

President d 'honor Infantil

Carlos Leandro i Valero
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Acompanyant Infantil

Diego Subero i Feliu
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Acompanyant Infantil

Hugo Sifre i Asensi
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COMISSIÓ INFANTIL 2023

Col laboradora

Raquel Lopez i Escuder
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COL·LABORADORES I PORTAESTENDART

Col laboradora

Marina Donate i Soler
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COL·LABORADORES I PORTAESTENDART

Silvia Rochera i Gomez

Col laboradora
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Col laboradora

Ana Garcia i Martinez



84

COL·LABORADORES I PORTAESTENDART

Nora Marti i Conejos

Col laboradora
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Col laboradora

Ana Maria Garcia i Gaviro
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COL·LABORADORES I PORTAESTENDART

Portaestendard

Salvador Sifre i Soler
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Nomenament
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L’ANY FESTER

Un dia molt calorós d’enguany vam nomenar a les nostres dos màximes representants 
per al cicle fester 2023.

Madrina 2023  Madrina infantil 2023
Laura Traver i Sanchís  Judhit Subero i Feliu

Fent entrega de mà el president, del tradicional pergamí i l’insígnia dorada, acredi-
tant-les madrines de la gaiata Fadrell, acompanyades de tota la seua família i comissió.
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Apertura en el Palau de la Festa

Un 30 de juliol ens vam reunir al Palau de la Festa, per sentir les primeres 
paraules de les nostres reines de les Festes 2023.
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Benvinguda Gestora de Gaiates

De la cort 2023 formada per reines de les Festes, dames de la ciutat i cadas-
cuna de les madrines de les 19 gaiates.
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Imposicio de bandes
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L’ANY FESTER

Com cada setembre és rigor en donar entrega de la tan esperada banda blanca, 
divendres és el torn dels més menuts on la nostra xiqueta Judith amb alegria i 
nervis era proclamada cort de la reina infantil de les festes com a madrina 2023 
de la gaiata Fadrell.

Continuem amb el dissabte on Laura va poder complir el somni de ser cort de la 
reina de les Festes com a madrina poden portar amb orgull la seua banda blanca 
tan anhelada.

Com any rere any s’acabe la nit sopant junt amb els seus familiars, en el Nàu-
tic, donant inici al cicle fester 2023.
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La Torna a la Ciutat

A mitat setembre es va cel·lebrar la Torná a la Ciutat, acte organitzat per la 
Federació de Colles.
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Santa Barbara

Gràcies als clavaris vam poder gaudir del sopar de germanor en el barri de 
Santa Barbara.
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Sant Francesc d 'Asis

Judith i Laura van participar amb la processó de Sant Francesc d’Asis. Gràcies 
per la teua invitació Juanjo.
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Gestora de gaiates

Il·lusió per poder lluir un 
gran vestit i donant avis que en 
una setmana, la nostra gaiata 
podrà mostrar a tot el món la 
gran comissió que tenim. Una 
vegada al palau, dóna inici la 
presentació on esperem nervio-
sos que comencen les ofrenes. 
Quan per fi els nomenen apa-
reixen per aquell passadís, ele-
gants i orgullosos de fer l’ofre-
na a la gaiata 9 L’espartera.
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La nostra presentacio
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Confraria de la Sang

Visita cultural a la capella de la Confraria de la Sang amb motiu del 750 aniversari.
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Pregonet 2023
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Sopar de nadal

Tradicional Sopar de la Pasquera, organitzat per la Gestora de Gaiates.
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Encessa de les llums de nadal
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Carter Reial

En la plaça Hort dels Corders li vam donar al carter reial els nostres desitjos per 
als Reis Mags.
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Berenar de la Gestora

Comencem el 2023 en el centre Kidom, on va acudir Judith amb la resta de madri-
nes i presidents infantils, per a gaudir de la companyia de la nostra reina infantil 
i les dames de la ciutat.



108

L’ANY FESTER

Nit de Reis

La nit del 5 de gener les nostres madrines vam poder saludar a Melchor, Gaspar 
i Baltasar.



109

L’ANY FESTER

Cartell 2023

Les nostres madrines Laura i Judith 
acompanyades pel nostre president 
Manolo van asisitir a la presentació 
del cartell anunciador de les festes 
de la Magdalena 2023.



110

L’ANY FESTER

Nits de Palau
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Contribucio de la Germandat a les 
Festes de la Magdalena

1.- INTRODUCCIÓ.
La Germandat dels Cavallers de la Conquesta va ser fundada en 1951 i els seus em-

blemes oficials són: 

- L’estendard “El Penó de la Senyera”  
- El Casc i l’Espasa del Rei En Jaume I.

La representació oficial està a càrrec del Prohom, Maestre, Secretari, Tresorer, Comptador i 
vocals (components del cabildo).

L’Associació compta amb uns 400 socis.

Els trets d’identitat fonamentals des de la seua fundació han estat els següents:
•Difondre la nostra cultura i la nostra identitat com a poble i promoure l’ús de la nostra 

llengua en  les nostres activitats i publicacions, de manera que aquestes siguen un element 
normalitzador del valencià en la societat, com a llengua pròpia i com a patrimoni cultural.

• Defensar, recuperar i mantenir les arrels històriques i tradicions del nostre poble i fona-
mentalment les relacionades amb la commemoració dels orígens i fundació de la ciutat de 
Castelló.

• Col·laborar amb les Institucions Municipals, Provincials i Autonòmiques  en tots aquells 
actes que es realitzen per donar testimoni del trasllat des del Castell Vell a l’assentament que 
ocupa actualment la Vila de Castelló per concessió i privilegi del nostre Rei En Jaume I, com 
consta en la Carta Pobla.   

• Retre homenatge i devoció als que tradicionalment es consideren els nostres Sants Pa-
trons, la Mare de Déu del Lledó, Sant Jaume i Sant Cristòfol.

• Observar els principis d’honor cavallerescs del segle XIII, així com els de llibertat, justícia, 
igualtat i solidaritat.

• Exalçar i retre homenatge a l’esposa del Rei En Jaume “Na Violant d’Hongria i les seues 
Dones de Companya”, representació femenina de la Germandat, i eix fonamental pels actes 
dels Cavallers de la Conquesta. 

• Investigar i difondre, amb tots els mitjans al nostre abast, l’estudi i conservació del fets 
que incidiren en la fundació de la nostra ciutat, així com les conseqüències culturals, socials 
i lingüístiques que se’n deriven.
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• Mantenir els “Valors Culturals” de les nostres tradicions entre la joventut, perquè visquen 
i s’integren des de xicotets al sentir de la Germandat, per a la qual cosa es creà l’any 1955 
l’esquadra jove, que desenvolupa les seues activitats en tots els actes on és possible la seua 
participació.

• Participar en tots els actes representatius de la nostra història celebrats tant a la nostra 
província i/o Comunitat com a d’altres províncies on es requerisca la nostra presència.  

• Donar suport a aquelles associacions que tinguen a veure amb la història i el sentir de La 
Germandat del Cavallers de la Conquesta.

2.- PREMIS I DISTINCIONS QUE DISPOSSA LA GERMANDAT DELS CAVALLERS DE LA 
CONQUESTA.

- PREMIS COPE CASTELLÓ. II EDICIÓ. Any 2.012. Premi Festes (Patrocinat per Caixa Rural 
Castelló): Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- PREMIS AC GREGAL. Any 2.013. Premi Tradició i Cultura. Cavallers de la Conquesta.
- DISTINCIÓ ADELANT ANY 2015, AC L´ALJAMA. Pel reconociment a la unió de les tres cul-

tures del Pregó de Castelló.
- DISTINCIÓ FRADRÍ D´OR, Otorgat per la Junta de Festes de Castellón. Any 1.990.

 

3.- BREU RESUM HISTÒRIC DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ.
Al 1951 el col·lectiu nascut amb el nom de La Germandat dels Cavallers de la Conquesta 

de Castelló assumeix la funció de representar la figura del Rei En Jaume I El Conqueridor i els 
Cavallers que el van acompanyar en les seues conquestes per les terres Valencianes, formant 
el seguici medieval de caràcter històric que encapçala la Cavalcada del Pregó i anuncia el 
primer acte públic de les nostres tradicionals Festes de La Magdalena.

1.951. Missió de la Germandat a Les Festes de la Magdalena (Segarra Ribés)
• Representar al Grup Historia Fundacional de la Ciutat a la Cavalcada Anunciadora de les 

Festes de la Magdalena ( Pregó).
• Secció Fundació, representava a Jaume-I, i els cavallers que van repoblar les nostres 

terres.
• Al finalitzar el Pregó, tenia lloc un porrat entre els socis cavallers.
• El cavaller que representava al Rei era el Prohom, amb una duració del càrrec anual.
         

Premis “COPE CASTELLÓN”. Any 2012. Distinció Adelantat any 2015, AC l’Aljama.
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Ja al 1926 es potencien les festes amb la introducció de noves carrosses i darrere del 
piquet del Regiment Tetuán XIV, desfilen els moros i cristians. Respecte a esta desfilada l’ 
Heraldo de Castelló diu: “esa cabalgata de moros y cristianos al final de una procesión como 
la de anoche, es un pegote, y delante de la procesión no tiene lugar. Como una cabalgata, 
reformando sus legiones, en pleno día y celebrada entre la presente semana de fiestas, podría 
ser un número popular. Adicionada a la típica Procesión de las ‘gaiatas’ nos pareció, si no una 
irreverencia, un atrevimiento, una cosa poco meditada”.

La organització interna que la Germandat disposava al Grup Historia Fundacional de la 
Ciutat a la Cavalcada Anunciadora de les Festes de la Magdalena (Pregó).
- Abanderat moro, junt al grup de moros sotmesos.
- Grup Conqueridors:

- Tres cavallers amb les banders del Regne de València, ciutat de Castelló i de la Ger-
mandat dels Cavallers.
- Creuats. Soldats del exercits conqueridors. Ariete, gavia amb un moro preso i el botxí.
- Grup Fontanos d´Ontenient.
- Banda Música.
- Carrossa.

- Grup Reial.
- Banderes de Fontanars.
- Nobles.
- Trompeters reials.
- Tres cavallers, amb la Carta Pobla, espassa i escut del rei.
- Consellers reials.
- Confessors del Rei.
- Jaume-I a cavall.
- Carrossa de Na Violant.

Des de 1957, La Germandat va instaurar la representació de 
la Regina “Na Violant d’Hongria” segona esposa del Monarca 
Fundador de la nostra Ciutat i, per tant, primera Regina del 
nostre poble, d’ençà cada any una jove de família ben arrelada 
a la nostra societat representa la benvolguda i estimada Regina 
“Ioles”. El nom de Madrina dels cavallers , es canviaría  al 1974 
per Dama dels Cavallers, doncs com va dir Quiquet de Castàlia “ 
la nostra Dama no amadrine res”, la Dama dels Cavallers honra 
i dignifica la figura de Na Violant d´Hongria. Este canvi, va ser 
comunicat a l´Alcalde de Castelló ( Fco Granjel), qui va donar el 
vist i plau, al canvi de denominació. La Germandat  en veu del 
seu Prohom Joaquin Olucha, es ofereix a la Junta Central de 
Fiestas per a qualsevol aspecte o necessitat vinculat amb les 
recuperades Festes de la Magdalena i aprofita per demanar-li 
la Pergola, per organitzar un ball d´estiu. L´actual Dall de la 
Dama, es hereu de este ball, Com també de la Festa que tenia 
lloc al mes de desembre a la Sala Savoy, on tenia lloc lloc la 
presentació de la Madrina dels Cavallers. També va tindre lloc 
a L´Hostal, Pachá i Bugatti.

Primera Madrina 
Dama dels Cavallers. Na Violant

Na Violant d’Hongria:
Salomé Calduch i Bellido



117

ARTICLES

1959. Essent Prohom En Manuel Peláez i Gas, ja es designa a tres cavallers per ofrenar a la 
Reina de les Festes Maria Antonia Ribes Fernández, a l´acte de Impossició de Bandes al Teatre 
Principal.

- Es realitzava un acte de entrega de pergamins amb les troves de cavaller.
- La direcció espiritual de l´entitat corria a càrrec de Mossen Antonio Prades.
          
1963. A partir de esta data, la llengua vehicular de totes les comunicacions entre socis, actes 

i demes documents serà el valencià. També es decideix pujar la quota social a 15 PTA/mes.
- La Junta Central de Festes i l´Ajuntament, convida a la Germandat a participar a la Processó 

de la  Tornà  i Gaiates.
- Des de la Germandat , ja es demana a l´Ajuntament que dins dels actes de les Festes, es 

programme un Homenatge al Rei En Jaume i es millore l´entorn urbà del seu monument.
-  Es projecten nous estatuts para la entitat.
- Projecte de realitzar la Vetlla d´Armes.
- Es propossa una dotació económica de 1.000 PTA, pels premis del certamen literari.

1964. L´Alcalde de la ciutat Eduardo Codina Armengot, felicita públicament l´ofrena que la 
Germandat va oferir a la Reina de les Festes, a l´acte d´Impossició de Bandes sent la Reina Maria 
del Carmen Ejerique Palomo, pel seu detall artístic i per que els cavallers portadors ho fan amb 
smoking i amb solemnitat.

- Es eliminen el reclutes del Tetuán XIV com a figurants de la part fundació del Pregó i nomes 
participen socis Cavallers. Es planyeja la necesitat, que cada soci tinga el seu propi vestuari d´época.

- A les Festes de la Magdalena, la Germandat va plantejar la possibilitat de construir un gaita 
i portar-la a la Tornà. Este fet no es va poder materialitzar per falta de diners.

- El ball de presentació de la Dama dels Cavallers es trasllada a la sala Savoy.
- Al Pregó i degut a la necessitat de donar-li una efectiva espenta a les Festes, es produeix 

una reorganització al si de la Germandat.
- La Junta Central escomençà a subvencionar el lloger del trajes de la Casa Insa.
- El Pregó de 1.964, es gravat per les càmares del NO-DO.
 
1968. Baix el mandat del Prohom Luis Braulio i Escribano, es 

crea un grup de 8 cavallers abillats amb vestit d´época, per fer 
una guardia d´honor al Teatre, fent un arc de espasses al pas 
de la Reina de les Festes i de la Madrina dels Cavallers, a l´acte 
d´impossició de bandes. Hui representa l´Esquadra d´Honor de 
la Germandat. Es nomena a Quiquet de Castalia, com enllaç de 
la Germandat amb la premsa.

 
1971. Te lloc les primeres Festes d´octubre de la Germandat.

1972. Donació de un mante a la Lledonera el 10/10/1972, 
essent Miquel Mulet i Ortiz, Prohom.

 
1974. Dins de les Festes de la Magdalena, el darrer dia, la 

Germandat va proposar organitzar un concurs de paelles a Lle-
dó. Hui encara es continua organitzant. Sol·licitud a L´Ajuntament per tal de recuperar L´ermita 
de Sant Francesc per a Castelló i poder dinamitzar- la cultural i socialment. A les reunions 
del Capítol de la Germandat es convida a assistir al president de la Junta Central i al Pregoner.

Primeres festes d’octubre
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1976. Dins del Grup Història Fundacional de la Germandat, una secció de jóvens cavallers 
demanen al Prohom Eduardo Mas, poder representar als Moros Sotmessos, al servei de Jaume-I 
(moros alegres dels exèrcits sotmesos festegen la nova vida que arriba amb la tolerància dels 
conqueridors). 

 Serà a partir del 1976 quan una cort de dames completaran el seu seguici amb el nom de 
“Dones de Companya de Na Violant” representant aquelles que formaren part de la seua cort i 
que es dedicaven a acompanyar, atendre i servir personal a la Regina i a la seua família.   Per 
proposta del Cronista i ex-Prohom Eduardo Pérez de Heredia-Valle, al Prohom Alé, el Capítol 
atorga noms a les Dones de Companya i fixa el nombre a 6-7 Dones de Companya, en funció de 
la capacitat organitzativa del Capítol: Na Dolça, Na Eva, Na Ermengarda, Na Margarida, Na Prima 
,Na Porvençala, Na Rama. Fins esta data, n´havien Dones de Companya sense representar cap 
personatge històric. Aquest grup de joves castelloneres prenen el nom d’aquelles antigues dones, 
i des del 1985 sempre en nombre de sis són Na Dolça, N’Ermengarda, Na Eva, Na Margarida, Na 
Provençala i Na Rama. Elles acompanyaran a Na Violant en totes les representacions i actes als 
quals se’ls convoca tant dins de la Ciutat, com a la província, com a d’altres llocs de la Comu-
nitat Valenciana i/o d’altres Comunitats.

1978. II Etapa del Col·legi Apostòlic de Castelló. 
Membres de la Germandat es fan càrrec de la tradició 
tan arrelada al nostre poble. Un grup de destacades 
persones de la Societat castellonenca van constituir 
en 1957 el denominat Col·legi Apostòlic de Castelló. El 
seu objectiu principal era representar als apòstols de 
la processó de Penitents del dia de la Magdalena. Per 
diversos motius el Capítol de aleshores Germandat no 
va voler que es perguera la tradició i es van fer càrrec 
de la responsabilitat i van  agafar el testic.

 
1980. Al adaptar-se les Festes a la situació social i política del pais, l´Alcalde de la ciutat i la 

Junta de Festes, canvien la denominació de les Dames de la Ciutat, desapareixent les representants 
de les diferents rames (militar, popular, ajuntament i de la mar) i es nomenaran anualment sis 
Dames de la Ciutat, mes la Dama dels Cavallers, que també tindrà el rango protocol.lari de Dama 
de la Ciutat, mitjançant un Decret de l´Alcalde de Castelló.

1981. I Homenatge a Tombatossals. Va ser l’any 1981 quan es va celebrar per primera vegada 
l’homenatge a la novel·la Tombatossals al paratge del Molí de la Font, de forma íntima, quasi 
anònima. Al final del porrat de les festes d´octubre del 1981, un grup de persones, entre les 
quals es trobava l’ermità Josep Miquel Francés i Camús, el doctor Josep Antoni Pradells i Puig, 
el poeta Miquel Peris i Segarra, la compositora Matilde Salvador i Francesc Vicent, Quiquet de 
Castàlia, director del programa radiofònic Castelloneries. Però l’homenatge es va convocar públi-
cament el 1982, quan es va incloure dins la programació de les festes d’octubre de la Germandat 
dels Cavallers de la Conquesta.

 
1982. Un grup de cavallers i alhora presidents de gaietes van fer-se càrrec de la responsabi-

litat de portar el pal.li de la Mare de Deu del Lledó. Hui, encara un gran nombre de paliers son 
Cavallers.

Apòstols en la processó de Penitents
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1984. Creació de premis i activitats culturals:
- Premi cavallers de la Conquesta de poesía (temàtica de Lledó). 15.000.-PTA,
-Premi Carles Salvador de redacció (sobre Comarques de Castelló. Premi: Escut Germandat, 

lot de llibres per valor de 10.000 PTA.)
- Premi Joan Miró de Pintura Infantil (sobre Jaume-I i els seus Cavallers), per autors fins12 anys.

1987. Fundació de la Host del Castell Vell, el 18 de setembre del 1987 i aprovà els seus es-
tatuts l’octubre del mateix any. La gran majoria dels seus fundadors provenien del Capítol Per-
manent de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, que justament aquell mateix any havia 
finalitzat el seu mandat estatutari.

 
1988.  Inauguració de la Plaça de Na Violant 

d´Hongria al solar que antigament era ocupat per 
l´imprenta de la Diputació Provincial. El buste es 
va sofragar amb aportacions de socis cavallers i 
de empreses de Castelló.

1990. 28/09/1990, proposta en Capítol Gene-
ral de la creació d´una Confraria Penitencial, per 
reforçar la perduda Setmana Santa a Castelló, va 
rebre el nom de Confraria de Santa Maria Mag-
dalena. Els primer socis van esser cavallers i les 
sues famílies, essent el primer Clavari Ignasi Pi-
queras, ajudat per Emilio Ahicart, Roberto Pérez 
de Heredia, Paco Vicent, Prohom José Guillen i 
Prior Joaquín Guillamón, en total 21 cavallers i 
10 dones.

- Fundació del Grup de Ball El Forcat i teatre 
Fadrell. Juan Prades el Xato.

1990. La Junta de Festes otorga a la German-
dat, el Fadri d´Or per  la seua contribució a les 
Festes de la Magdalena.

1995. La Milícia Templària va nàixer amb vo-
cació de servir la Germandat i ocupar el buit His-
tòric- Cultural Templer que existia a la Germandat 
i a Castelló, des la seva fundació. La biografia del 
nostre benvolgut Rei Jaume I, des la seua infàn-
cia fins la seua mort, no es pot entendre sense 
contemplar els vincles del Rei amb els Templers.

El dia 27 de Juny de 1995, el Capítol Perma-
nent de la Germandat del Cavallers de la Con-
questa acordà, aprovar la proposició efectuada 
pel Corria l’any 1995, quan el Cavaller Vicente Esteve i Broch (   ), acompanyat pels Cavallers, 
Ignasi Piqueras i Badía, José Luis Tellols i Belloví (   ) i Rafael Blasco i Archilés, i permetre la 
creació i posada en marxa de la Secció anomenada Milícia Templària de la Germandat, essent 
Prohom José Guillem i Franco y Secretari en Carlos Falomir i Gimeno.

Plaça Na Violant d’Hongria

Confraria de Santa Maria Magdalena

Milícia Templària de la Germandat

 
 
1.990.- La Junta de Festes otorga a la Germandat, el Fadri d´Or per  la seua contribució a les 
Festes de la Magdalena. 
 
1.995.- La Milícia Templària va nàixer amb vocació de servir la Germandat i ocupar el buit 
Històric- Cultural Templer que existia a la Germandat i a Castelló, des la seva fundació. La 
biografia del nostre benvolgut Rei Jaume I, des la seua infància fins la seua mort, no es pot 
entendre sense contemplar els vincles del Rei amb els Templers. 
 El dia 27 de Juny de 1995, el Capítol Permanent de la Germandat del Cavallers de la 
Conquesta acordà, aprovar la proposició efectuada pel Corria l’any 1995, quan el Cavaller 
Vicente Esteve Broch ( ┼), acompanyat pels Cavallers, Ignasi Piqueras Badía, José Luis 
Tellols Belloví ( ┼) i Rafael Blasco Archilés,  i permetre la creació i posada en marxa de la 
Secció anomenada Milícia Templària de la Germandat, essent Prohom José Guillem Franco 
y Secretari en Carlos Falomir Gimeno. 
 

 
 
1.990.- La Junta de Festes otorga a la Germandat, el Fadri d´Or per  la seua contribució a les 
Festes de la Magdalena. 
 
1.995.- La Milícia Templària va nàixer amb vocació de servir la Germandat i ocupar el buit 
Històric- Cultural Templer que existia a la Germandat i a Castelló, des la seva fundació. La 
biografia del nostre benvolgut Rei Jaume I, des la seua infància fins la seua mort, no es pot 
entendre sense contemplar els vincles del Rei amb els Templers. 
 El dia 27 de Juny de 1995, el Capítol Permanent de la Germandat del Cavallers de la 
Conquesta acordà, aprovar la proposició efectuada pel Corria l’any 1995, quan el Cavaller 
Vicente Esteve Broch ( ┼), acompanyat pels Cavallers, Ignasi Piqueras Badía, José Luis 
Tellols Belloví ( ┼) i Rafael Blasco Archilés,  i permetre la creació i posada en marxa de la 
Secció anomenada Milícia Templària de la Germandat, essent Prohom José Guillem Franco 
y Secretari en Carlos Falomir Gimeno. 
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2003. Marxa a Les Ermites Miquel Soler, Cavaller Antoni Barba.

 2013. Fundació del Grup de Tambors i Bombos de Combat Desperta Ferro.

Socis amb relevancia  
Manuel Segarra i Ribes ( Prohom Honorífic)
Miquel Peris i Segarra ( Senyor del Algepsar)
Miguel Mulet i Ortiz
Carlos Fabra i Andrés 
Fernando Herrero i Tegedor 
José Vidó
Familia Gascó
Germans Tintoré
Carlos Murria Arnau / Climent
Armando Alegre
Paco Vicent “Quiquet de Castàlia“
Tasio Flors
Lorenzo Ramírez
Miquel Soler
Paco Jóvena
Eduardo Aixa i Forés
José María Mulet (farmaceutic)
José María Fortanete i Blasco (bomber)
Jaime Babiloni
Paco Roca (sastre)
Vicente Plà i Broch
Rafael Lloret
Germans Prades i García
Tonico Gascó
Domingo Olivares (Dominguet)

Moltes son les activitats que organitza la Germandat dels Cavallers de la conquesta, vora 
una vintena d’actes públics, alguns d’ells dins de les festes fundacionals de Castelló com son 
els coneguts Homenatge al Rei i el Homenatge a Na violant d’Hongria i que congreguen nom-
brós públic al celebrar-se dintre de la setmana de la Magdalena, i que son part fonamental dels 
actes que commemoren la fundació de Castelló. Si tinguérem que triar tres per a presentar-los, 
podríem dir que son:

• Acte de Proclamació de Na Violant d’Hongria i les seues Dones de Companya.
• Crònica dels Cavallers
• Acte d’Anunci i Nomenament de Na Violant d’Hongria i les seues Dones de Companya
• Homenatge al Rey Jaume-I.
• Organització de la part historica del Pregó de Castelló.
• Acte de Homenatge Na Violant d’Hongria.
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Les Festes de la Magdalena han comptat, des d’antic, amb celebracions taurines de signi-
ficativa importància, primer a la Plaça Major, on hi ha documentades festes a partir de 1429 
passant més tard a l’efímer cós del Pany de les Creus, una plaça de bous octogonal que des del 
1832 fins al 1887 va ocupar el solar on ara s’ubica l’Institut Ribalta. A partir d’aquest any, en 
què va ser inaugurat l’actual cós de Pérez Galdós a càrrec de les grans figures de l’època, Rafael 
Molina Lagartijo i Salvador Sánchez Frascuelo, les festes taurines van passar a celebrar-se en 
aquest recinte que, després de més d’un segle, con-
tinua albergant la nostra fira.

Impulsada per l’excel·lent plaça amb què compta-
va Castelló i amb el fet afegit de ser la primera del 
calendari taurí nacional, la “Fira de la Magdalena” 
va anar prenent rellevància, cosa que va portar a 
encunyar la frase de que la temporada començava a 
Magdalena i acabava a El Pilar. Destaquem el fet que 
per la seva antiguitat i gràcies als permisos rebuts al 
seu dia, el cicle taurí magdalener ostenta la condició 
de “Fira”, cosa que pot semblar trivial però que al-
tres serials com el de Falles de València no ostenten, 
sent la de la capital del Túria la de Juliol. Aquest fet 
va fer que durant molts anys els cartells que anunci-
aven les nostres festes fundacionals lluïssin a la seva 
capçalera la frase “Feria y Fiestas de la Magdalena”.

La importancia del bou a les Festes 
de la Magdalena

PEDRO JULIÁN MILEO I CALPE

Efímer cós del Pany de les Creus
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Amb aquesta tessitura arribem al 1945, l’any 
en què naixen les Gaiates, tal com ara les conei-
xem, i en què s’anuncia a so de bombo i platerets 
dues extraordinàries curses de bous amb cartells 
d’autèntic luxe i amb dos dels ferros més desta-
cats del moment: “Concha y Sierra” i “Lamamie 
de Clairac”. Ja aleshores les curses formen part 
destacada de la programació i els seus protago-
nistes són beneïts com a autèntics ídols populars, 
fins al punt que el mexicà Carlos Arruza, la gran 
sensació del moment, va ser nomenat president 
d’honor de la Gaiata 4, mentre que el valencià Vi-
cente Barrera, avi del matador del mateix nom, ho 
va ser de la Gaiata de la Plaça del Rei i adjacents.

En aquesta primera Magdalena, en què les Gaiates omplen de llum la nostra ciutat, la Reina 
de les Festes va presidir la correguda de bous i totes les Madrines hi van acudir, ocupant una 
llotja, costum aquest que es mantindria durant molts anys. Més endavant es va fer habitual 
que les comissions reservessin una llotja per a una correguda de bous i les comissions infantils 
acudissin a la tradicional “xarlotada”.

Amb la creació del Club Taurí de Castelló s’intenta donar més rellevància a les curses que se 
celebren dins la setmana festiva amb la creació del trofeu “Magdalena”, un premi que es manté 
actualment i que gaudeix d’enorme prestigi al món taurí, sent el primer a obtenir-lo César Girón 
el 1954. Des de la seva creació aquest guardó es lliura al saló de plens de l’Ajuntament amb la 
presència de l’Alcalde o Alcaldessa i la Reina de les Festes de la Magdalena. També atorga el club 
degà el trofeu al bou més brau, premi creat dos anys més tard que el dels matadors.

Altres entitats o clubs locals han atorgat premis al llarg d’aquests anys, com el “Real Casino 
Antiguo”, que durant més de dues dècades va premiar, juntament amb l’empresa Porcelanosa, el 
millor torero i el millor bou; el “Club Grada 21” que atorgava el premi al triomfador de la fira o el 
Seminari d’Estudis Taurins Manolo Montoliu al millor subaltern i millor picador. En l’actualitat es 
concedeixen, a més dels abans esmentats, els trofeus que atorga la Penya Taurina Femenina “La 
Revolera” a “la millor revolera” i al “més torero” i el premi al “millor puntillero” que concedeix 
la “Unión de Aficionados La Puntilla”.

El que al seu dia va començar com una única correguda de bous, va anar creixent en nombre i 
varietat, sent habitual ja a mitjans del segle passat programar tres corregudes de bous i alguna 
correguda de jònecs, aprofitant el gran moment que vivia el taurinisme local amb Antonio Ro-
dríguez Caro, Pepe Luis Ramírez, Fernando Zabalza i Rufino Milián, aconseguint els tres primers 
doctorar-se com a matadors.

La fira va continuar creixent i als vuitanta ja ocupava gairebé tota la setmana, incloent qua-
tre curses de braus, una cursa de reixons i una correguda de jònecs picada, a més d’alguna altre 
festeig sense picadors i una interessant programació de festes populars de gran predicament a 
la nostra terra. A la dècada següent es va completar la setmana amb una cinquena correguda 
de bous, augmentant també la seva importància a nivell taurí fins a convertir-la en un dels prin-

Cartell anunciador de l’any 1954
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cipals referents de principi de temporada, amb enorme repercussió mediàtica, tant en mitjans 
especialitzats com generalistes.

Les Festes de la Magdalena difícilment s’entendrien sense els seus festejos taurins i la Fira 
de la Magdalena no seria el mateix sense estar acompanyada per la resta d’activitats que con-
figuren la setmana més important del calendari castellonenc. Fira i Festes, com que durant 
molts anys es van anunciar, no són dos mons independents, són dues branques d’una mateixa 
Magdalena i com a tal s’haurien de potenciar, perquè la unió fa la força.

1954  César Girón
1955  Desert
1956  Julio Aparicio
1957  Chicuelo II
1958  Desert
1959 Curro Girón
1960  Pepe Luis Ramírez
1961  Luis Segura
1962  Jaime Ostos
1963  Desert
1964  Jose Luis Ramírez
1965  Diego Puerta
1966  Desert
1967  Diego Puerta
1968  Diego Puerta
1969  Desert
1970  Paco Camino
1971  Dámaso González
1972  Francisco Rivera “Paquirri”
1973  Luis Miguel Dominguín
1974  Desert
1975  P. Moya «Niño de la Capea»
1976  Angel Teruel
1977  Paco Camino 
1978  Desert
1979  F. Ruiz Miguel
1980  Joaquín Bernardó
1981  Tomás Campuzano
1982  Vte. Ruiz «El Soro»
1983  Suspesa la fira per conflicte laboral
1984  Desert
1985  Desert
1986  José Mari Manzanares
1987  José Miguel Arroyo «Joselito»
1988  Desert

1989  José Miguel Arroyo «Joselito»
1990  José Luis Parada
1991  Jesulín de Ubrique
1992  Manuel Caballero Martínez
1993  Jesulín de Ubrique
1994  Enrique Ponce
1995  Desert
1996  José Miguel Arroyo “Joselito”
1997  Desert
1998  Manuel Caballero
1999  Manuel Caballero
2000  Desert
2001  Jesús Millán
2002  Desert
2003  Uceda Leal
2004  Desert
2005  César Rincón
2006  Jesús Manuel Cid “El Cid”
2007  César Jiménez
2008  Miguel Angel Perera
2009  Miguel Angel Perera
2010  Desert
2011  Daniel Luque
2012  Desert
2013  Javier Castaño
2014  Juan José Padilla
2015  Desert
2016  Enrique Ponce
2017  Alejandro Talavante
2018  Roca Rey
2019  Varea
2020  Suspesa per COVID-19
2021  Suspesa per COVID-19
2022  Tomás Rufo

Trofeus taurins "Magdalena"
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En qualsevol poble o ciutat, a les nostres conra-
des, en el dia gran de la festa sempre està present 
el rebombori, el so de la dolçaina i el tabal. Són dos 
instruments molt arrelats a les comarques valen-
cianes, eines pròpies de la nostra festa. Si Enrique 
Tierno Galván, el viejo profesor, deia que un poble 
sense festa no és poble, nosaltres podem dir que 
una festa sense dolçaina no és festa. Acompanyem 
la crida a la festa, als pregons, cada dia la despertà, 
la processó, acompanyem els festers i si cal, amenit-
zem la revetlla.

La dolçaina també és anomenada donçaina, xa-
ramita, xirimita o gaita. En altres indrets com Aragó 
s’anomena dulzaina aragonesa o gaita; a la Manxa, 
pita i caja; a Castella i Lleó, dulzaina castellana amb 
claus; a Cantabria, vozaina o bocaina; a Catalunya, 
dolçaineta o gralleta... És un instrument musical de 
vent, de llengüeta doble i tub cònic de 30 centíme-
tres, generalment de fusta, amb una sèrie de forats 
que es tapen amb els dits.

L’origen de la dolçaina és l’oboé, un instrument 
que per diferents circumstàncies i en diferents zones es va anar transformant fins a arribar al 
que ara coneixem com a dolçaina. L’oboé va nàixer a Mesopotàmia i al nord d’Àfrica i va arribar 
fins a Madagascar.

La dolçaina va estar en perill de desaparéixer a l’inici de l’Edat Mitjana pel fet que els pobles 
nòrdics portaven els seus propis instruments, preferentment trompes. No obstant això, va ser 
recuperada i perpetuada pels àrabs i els hispanomusulmans durant el període andalusí.

Si ens apropem a casa nostra, a la ciutat de Castelló de la Plana tenim recopilades moltes 
dades sobre l’ús de la dolçaina i el tabal. De fet, a la primeria del segle XVIII ja consta en els 
pressupostos municipals. Trobem la presència dels instruments, a la capella de ministrers, on 
es tocava la xirimia als actes més cultes i la dolçaina al carrer. Descobrim fins i tot un examen 
de corneta a l’Ajuntament de Castelló, que entre d’altres, hauria de saber tocar la xirimia i la 
dolçaina. També trobem contractes per a tocar tot l’any, arribant a cobrar 14 lliures (un mestre 
cobrava 12 lliures). A més, si tocaven en les corregudes de bous, tenien un suplement, això sí, el 
dolçainer anava acompanyat pel tabaleter, fill, nebot o germà, que entrava en el preu.

El rebombori de la dolcaina a Castello
JOAN JOSEP TRILLES I FONT

PRESIDENT FVDIT

Tamboriner i dolçainer



125

ARTICLES

Ens cal recordar als dolçainers de Tales, que d’alguna manera van crear l’ofici de dolçainer, 
anant per tots els pobles de la província, fins i tot a pobles de València, com Algemesí, on per cri-
dar al dolçainer o xirimiter deien, crida al tio Tales. No debades, Tales és un poble de dolçainers 
al Parc Natural de la Serra Espadà.

Però a Castelló van ser José María Illescas i Vicente Bacas, Xamberga, els Dolçainers del 
Grau als anys cinquanta del segle passat, els més sonats a la nostra ciutat que van fer possible 
posteriorment, l’any 1981, la creació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, la primera 
agrupació de dolçaina i tabal a la nostra comarca.

De sempre, les agrupacions han tingut les seues pròpies escoles de formació per tal de no-
drir-se, com s’ha fet durant els darrers quaranta anys. Però el novembre l’any 1994, sota el bres-
sol de Federació Colles de Castelló, va nàixer l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló 
(EMDiT). Quan va començar l’EMDiT a la nostra ciutat només hi havia quatre o cinc agrupacions 
de dolçaina i tabal, i actualment tenim gairebé catorze formacions, entre colles, escoles, grups...

Recorde que de menut només veia Xamberga i Illescas a les festes de la Magdalena, al Cas-
tàlia, a les processons... però tot ha canviat i, afortunadament, d’aquella colla pionera, la Colla 
de Castelló, que per la pandèmia han estat celebrant el passat any el seu 40é aniversari, i amb 
la creació de l’EMDiT, quan arriben les festes, el so de la dolçaina i el tabal estan ben presents.

Xamberga i Illescas al Pregó de Castelló. 
Al fons les Sesots. Arxiu V. Ortiz

Escola Municipal de Castelló Pregó Magdalena 2000

Festa dolçainers de Tales 2010

Colla Dolçainers i Tabaleters de Castelló 1981
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La dolçaina està present també als conservatoris, fins i tot amb els itineraris d’estudis supe-
riors en Música Tradicional. Compositors i directors aposten per crear i introduir en els seus 
treballs i repertoris, obres en què la dolçaina tinga un espai digne, no sols a les marxes mores 
o cristianes. A les nostres bandes, cada dia més, hi ha col·laboracions amb dolçainers, fins i tot 
amb dolçainers en nòmina.

Tot i que algunes han desaparegut, cal recordar els que han sigut protagonistes de la nostra 
història. A banda de l’esmentada Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló (1981), referent de 
moltes altres agrupacions i escoles durant els darrers anys, cal recordar: el Grup de dolçaina i 
tabal “Els Mestrets” (1986); l’Agrupació de dolçaina i tabal “D. I. T.” (1986); la Colla “El Soroll” 
(1986); el Grup de dolçaina i tabal “El Gínjol” (1989); els “Dolçainers del Grau” (1989); la Colla de 
dolçainers i tabaleters “El Fadrí” (1992); l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló (1994); 
la Colla de dolçainers i tabaleters “Xaloc” (1999); el Grup “La Plana” Colla dolçainers i tabaleters 
(2000); l’Escola de dolçaina i tabal “I.E.S. Joan Baptista Porcar” (2000); l’Agrupació de dolçaina i ta-
bal “Xarançaina” (2003); la Colla de dolçaines i tabals “Castàlia” (2003); l’Escola de dolçaina i tabal 
Grup de danses “Ramell” (2003); el Grup de dolçainers i tabaleters Gaiata 15 “Sequiol” (2003); Colla 
Dolçaina i Tabal “Verge del Lledó” (2008); Escola de Dolçaina i Tabal del “Primer Molí”; l’Agrupació 
Musical “Tràivola” (2010); La Nova Escola (2011), i la Quinta Dolçainera (2011).

Amb el suport de totes aquestes colles, el 9 d’octubre de l’any 2006, sent alcalde de Castelló, 
Alberto Fabra Part, regidor de Cultura Miguel Ángel Mulet i president de la Junta de Festes Jesús 
López, les reines de les Festes de la Magdalena 2007, Raquel Borrás i Laura Torrent, bressolades 
pels dolçainers i tabaleters, van inaugurar davant de l’Olivera de l’avinguda del rei En Jaume, 
una escultura homenatge de Castelló a la Dolçaina i el Tabal. Aquesta obra feta per Vicent Va-
rella inclou tres figures ben abillades: l’home i la dona toquen la dolçaina, i el xiquet, el tabal.

Algunes d’aquestes agrupacions formen part de la Federació Valenciana de Dolçainers i Ta-
baleters (FVDiT), de la qual soc president des de l’any 2008, sent en aquell any quaranta-dos 
associacions i en l’actualitat passem les cent vint. A la nostra ciutat s’ha creat la Federació de 
Dolçaina i Tabal de Castelló, una federació local on totes les agrupacions a una veu mantenen 
viva la flama de la dolçaina i el tabal a la nostra ciutat. Cada any, per Nadal, organitzen solidà-
riament el Dolçainadal, un concert nadalenc que reuneix als castellonencs al Palau de la Festa.

I torne a la meua premissa inicial dient que si un poble sense festa no és poble, afirme que 
una festa sense dolçaina no és festa. Amunt la dolçaina i el tabal!!!

Inauguració Escultura 9 d’Octubre de 2006Escultura
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LES TRES CULTURES

A la Comunitat Valenciana són típiques les entrades de moros i cristians, amb un major ar-
relament al sud de la província de València i, sobretot, a la província d’Alacant. Aquí, a la ciutat 
de Castelló, comptem també amb representació cristiana a les nostres festes (la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta i la seva Milícia Templera, i els Cavallers Templers) i la musulmana 
(els Moros d’Alqueria). Al setembre de 1990, uns joves i bojos romàntics, amants de les nostres 
festes i tradicions, vam decidir rescatar de l’oblit a la jueria medieval castellonenca, perquè 
Castelló tingués una representació de les “tres cultures”, afegint-se així a altres poblacions de 
la geografia nacional que presumeixen de tal condició: Àvila, Barcelona, Còrdova, Girona, Sevilla, 
Toledo, Tortosa, …

Som festers, no historiadors, per això, per ser fidels a la història, decidim buscar l’assesso-
rament del més gran expert en la matèria: José Ramón Magdalena Nom de Déu, castellonenc, 
professor d’hebreu a la Universitat de Barcelona, amb amplis estudis, publicacions i monogràfics 
sobre el tema del la jueria medieval. Així doncs, amb el suport del professor Magdalena, iniciem 
un treball de recerca. Va començar la nostra aventura.

L Aljama i la jueria medieval 
castellonenca

QUIQUE MASÓ
PRESIDENT DE L’ALJAMA

L’Aljama a la 75 edició del Pregó. Escena de les oques (Joel Peirat fofografia)
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LA JUERIA MEDIEVAL AL PREGÓ

De la mà d’aquest erudit professor esbrinem on 
s’ubicava el barri on van viure, les classes socials, 
l’estructura de la comunitat hebrea, els oficis… Per al 
tema de la indumentària busquem l’assessorament 
de Letizia Arbeteta Mira, doctora en història de l’art 
i experta indumentarista. De la seva feina i esbos-
sos en traiem els vestits que lluïm al Pregó. Sempre 
intentem complir el màxim rigor històric possible, 
encara que ens permetem alguna llicència, ja que no 
deixem de ser festers.

La Magdalena del 1991 ens va agafar molt aviat, 
encara estàvem en procés de recerca, així que, el 
nostre debut va ser al Pregó del 1992. Curiosament, 
aquest any es complien cinc-cents anys de l’expulsió 
dels jueus de la península, arran de l’Edicte d’Ex-

pulsió signat pels Reis Catòlics. Aquesta estampa, la de l’expulsió, va ser el tema central de la 
nostra escenificació aquell any.

Al llarg d’aquestes tres dècades hem escenificat la jueria medieval al Pregó. La nostra repre-
sentació és més reduïda i més modesta que la part mora o la cristiana, però la nostra té un gran 
valor simbòlic, ja que completa l’escenificació de les tres cultures a la part històrica d’aquesta 
cavalcada.

Les classes socials (“la mà major, la mà mitjana i la mà menor”), els oficis (agricultors, es-
crivents, comerciants, metges, sastres…), la usura (pel que eren odiats) o la figura del adelantat 
(un alt funcionari de l’aljama), cobren protagonisme en la nostra escenificació i s’entremesclen 
amb carrosses, genets, animals (falconeria o oques) i un mercat medieval, amb els seus llocs 
de venda.

LA RECUPERACIÓ DEL BARRI JUEU (S. XIV I XV)

Malauradament a la nostra ciutat no queden vesti-
gis d’aquella comunitat, a diferència d’altres localitats 
esmentades anteriorment. No obstant això, la nostra 
voluntat i el nostre esforç ha anat encaminat a la re-
cuperació del call medieval. Gràcies al nostre treball, 
amb informe favorable del professor Magdalena i l’aval 
d’Antonio J. Gascó, cronista oficial de la ciutat, presen-
tem el projecte de la retolació d’aquest barri medieval. 
La nostra proposta, ben documentada i amb rigor his-
tòric, va ser aprovada per Cultura, que es va implicar 
a l’execució.

Així doncs, ara, sí que passegen pel carrer Cavallers 
i adjacents (on va estar ubicada la jueria), poden con-

L’Aljama al Pregó. El nostre estendard 
i els gegants jueus de la Colla gegantera 

de Tortosa

L’Aljama: proposta de retolació
del barri jueu, s. XIV i XV (dibuix: Germán Huguet)
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templar els rètols instal·lats amb la nomencla-
tura que tenien aquests carrers als s.XIV i XV. 
Al nostre bloc podeu trobar informació detalla-
da i un itinerari per recórrer el call jueu (http://
aljama-castellon.blogspot.com/)

La retolació d’aquest barri medieval, junta-
ment amb la recuperació de les tres cultures 
per a la nostra ciutat i les nostres festes, és el 
llegat de l’Aljama a la ciutat de Castelló.

L’ALJAMA, TRES DÈCADES D’HISTÒRIA, 
CULTURA I FESTA

Aquest és el títol de la publicació commemo-
rativa del nostre XXX aniversari, que conté una 
àmplia informació històrica, llibre que poden 
llegir on line al següent enllaç: https://issuu.
com/colla.aljama/docs/aljama-2021-215mm 
-issuu.

Al bagatge cultural i fester de l’Aljama, al 
llarg d’aquests anys, trobem les nostres par-
ticipacions al Pregó ia la Cavalcada Infantil, a 
l’obra de teatre medieval “Jaume I, un rei sem-
pre viu”, als actes del 9 d’octubre, als actes commemoratius del naixement de la vila de Castelló. 
Hem organitzat diverses edicions de la Fira Medieval Infantil, també exposicions, conferències, 
publicacions i, a més, comptem amb participacions en desfilades i cavalcades tant a Castelló 
com en altres localitats. Tot culminat, com ja hem comentat, amb la retolació del call medieval.

La nostra tasca ha estat reconeguda darrerament amb diferents nomenaments i premis: 
clavària 2019 de les Festes de Sant Roc de la Vila (zona centre, on es va ubicar el call medieval). 
Premi COPE Castelló de Festes i Tradicions, 2021. Premi Onda Cero de Festes i Tradicions, 2022. 
Fadrí d’Or Honorífic, 2022, atorgat pel Patronat Municipal de Festes.

Portem tres dècades al servei de la nostra ciutat, de la nostra cultura i de les nostres festes. 
Continuem sumant.

Logo de L’Aljama

Imatge dels representants de l’Aljama, després de
la desfilada del 9 d’octubre (Arxiu L’Aljama)
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La Federacio de Colles de Castello, 
Origen i Evolucio

PEPE BELTRÁN I BACAS
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE COLLES

El terme colla o “conlloga” es refereix a un grup d’amics o companys que es reuneixen i deci-
deixen sumar esforços per a aconseguir un mateix objectiu, en el nostre cas, aqueix objectiu és 
clarament la festa. Referent a les colles festeres a Castelló de la Plana, tal com ve ressenyat en 
l’explicació de la història del nostre col·lectiu, hi ha documents en els quals apareixen dades que 
donen testimoniatge de la seua presència en la festa gran de Castelló abans fins i tot que altres 
col·lectius representatius de la nostra ciutat i fins i tot que els propis organitzadors de les nostres 
festes. El precedent històric de les colles festeres hauríem de buscar-lo en l’antiga tradició de les 
nostres terres, segons la qual, grups d’amics, joves i majors s’agrupaven en colles informals per 
a junts participar en la Romeria de les Canyes, els dies de Pasqua o en qualsevol altre dia festiu.

A principis dels anys 80, després del començament del canvi cap l’anhelat sistema de lliber-
tats al nostre país, es va iniciar l’aparició de nous col·lectius festers a la nostra ciutat amb uns 
idearis diferents als “oficials” i amb uns senyals d’identitat pròpies. L’espenta de l’associacionis-
me va fer que el col·lectiu de les colles prenguera força i un dinamisme  tan gran que va arribar 
a convertir-se en un nou fenomen en expansió, capaç de donar un tomb a l’estructura oficialista 
de la Festa.

En els inicis dels anys noranta, la diversitat de colles que existeixen es reuneixen per a fundar 
un nou ens fester. L’aparició d’aquest nou col·lectiu va sorgir amb la clara intenció de revitalitzar 
la participació ciutadana en les festes, amb uns postulats pròxims a la idea de “festa popular”, 
i així va ser com la festa va tornar a baixar al carrer, lloc que mai degué perdre.

Carros engalanats
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Per aquest motiu, el dia 14 d’octubre de 1993 en la Sala d’actes del Centre Municipal de Cul-
tura de Castelló, els representants de díhuit colles van signar els Estatuts d’una nova associació 
cultural, la Federació de Colles de Castelló.

Els primers anys del nou col·lectiu van ser d’una activitat frenètica, organitzant propostes, 
formant comissions de treball amb un entusiasme i una il·lusió tremendes.

La participació activa en la Cavalcada del Pregó mitjançant la representació d’escenes costu-
mistes o l’aportació simpàtica, colorista i desenfadada dels cadafals durant aquesta Cavalcada, 
la recuperació i dignificació de la “Tornà de la Romeria”, la creació de l’Escola Municipal de Dol-
çaina i Tabal de Castelló en 1994 i la recuperació de la “Nit de Sant Joan” van ser alguna de les 
primeres propostes. Saba nova començava a recórrer les Festes de la Magdalena i la Federació 
de Colles continuava creixent amb passes de gegant.

Durant els primers anys de vida, la Federació de Colles va duplicar el nombre de colles fe-
derades, amb una personalitat pròpia i diferenciada d’altres maneres d’entendre la festa, les 
colles van aconseguir un protagonisme social inqüestionable, sobretot durant la celebració de les 
Festes de la Magdalena. Una fita en aquella primera època va ser l’organització de l’III Congrés 
Magdalener l’any 1995 o el començament de les publicacions de la Revista Plaça Major, on es 
recollia la informació al voltant del món de les colles acompanyades per articles de temàtica 
cultural de la nostra ciutat, costums i tradicions.

Així mateix, la regularització dels Carros Engalanats o “carromatos” dins de la Federació de Colles, 
amb una organització i reglamentació pròpies per a la seua creació i desenvolupament va permetre 
que la seua estètica i visibilitat augmentaren de manera excepcional, i la seua participació dins de les 
Festes de la Magdalena es va tornar constant i cada vegada més nombrosa, arribant als més de 150 
carros engalanats dels quals gaudim actualment, amb un concurs propi dins de les nostres festes.

Arribat el nou segle, el creixement de la Federació de Colles es va produir a un ritme frenètic, 
arribant a les quasi 250 colles federades de hui dia i sent el col·lectiu fester en nombre d’as-
sociats majoritari a la nostra ciutat. I no sols a nivell numèric ha crescut aquest col·lectiu, sinó 
quant a la seua presència en les Festes fundacionals de la nostra ciutat i en totes les festivitats 
que se celebren a Castelló durant l’any.
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Dins del marc de les Festes grans de la nostra ciutat, el bon fer de la Federació de Colles li ha 
valgut la seua presència i representació en la majoria, sinó en tots, dels estaments organitzatius 
i representatius de les nostres festes. Quant als actes, la nostra participació en els principals ac-
tes oficials, Cavalcada del Pregó i Pregó Infantil, la Romeria i la Tornà, el Cos Multicolor o l’Ofre-
na així com l’organització i realització d’actes propis com la imposició del Mocador al Gegant 
Tombatossals, l’Homenatge a la Dolçaina i Tabal, la Mostra de Carros Engalanats, la Desfilada 
d’Animació de Colles, el Sopar de Colles o la Mostra Gastronòmica són exemples del creixement 
i l’interés de la Federació de Colles a ser part activa i indispensable tant en l’organització com 
en la participació de les nostres festes. Durant la resta de l’any, la participació en la Cavalcada 
de Reis Mags, l’organització de la Nit de Sant Joan a la Platja del Gurugú, la Tornà a la Ciutat 
de les Colles, la nostra participació en els Festes de Carrer o l’Intercanvi, la Trobada Veïnal i la 
Cloenda de l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal fan que durant els 365 de l’any, la Federació 
de Colles siga present en tots els esdeveniments festius i culturals de Castelló on es requereix 
la seua col·laboració.

La col·laboració i recuperació de relacions amb la resta de col·lectius i ens festers ha sigut 
un requisit fonamental per al nostre col·lectiu en els últims anys, amb la finalitat de reforçar els 
llaços entre tots aquells que formem el “món de la festa” a la nostra ciutat. La Caravana a les 
Mascletaes amb els Carros Engalanats acompanyats de les Comissions de Sector que es realitza 
en els últims anys és una mostra més de la unió entre Gaiates i Colles que es reforça cada dia 
amb la presència de tots dos col·lectius en més actes conjunts.

Un col·lectiu, el de la Federació de Colles de Castelló, que creix dia a dia amb noves idees i 
propostes i que segueix avant amb la mateixa il·lusió i força amb la qual va nàixer, disposada a 
continuar sent part indispensable en l’organització i participació de les nostres Festes juntament 
amb la resta de col·lectius i ens festers de Castelló. Seguim avant, ara més que mai, les colles 
continuem treballant pel futur de les nostres festes sense perdre mai de vista els nostres orígens.

Col·locació del Mocador al gegant Tombatossals
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Els Cavallers Templers de Castello, 
una cita amb la historia i 
la festa magdalenera

VICENT CORNELLES I CASTELLÓ
LLICENCIAT EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I PERIODISTA

Any 2001. Gènesi de l’Associació Cultural Cavallers Templers de Castelló. Un grup de castello-
nencs decideix crear un col·lectiu per incorporar-lo a l’entramat de les festes de la Magdalena i, 
especialment, al tram històric de la Cavalcada del Pregó, amb l’objectiu de recrear la presència 
de la Sobirana Ordre del Temple a la província de Castelló , la petjada del qual continua estant 
present en fortificacions, muralles i castells, i també en documents que parlen d’una empremta 
medieval de sòlida solvència i rigorositat històrica. Molts dels cavallers que formaven part de 
les hosts del Rei Don Jaime en la conquesta de les comarques castellonenques davant les forces 
sarraïnes pertanyien a una congregació militar i guerrera que estava tenint protagonisme a Eu-
ropa i, sobretot, com a guardians dels Llocs Sants en els pelegrinatges cap a Jerusalem. Així, el 
primer any d’existència dels templers castellonencs ja desfilen a la Cavalcada del Pregó la vigília 
gran del tercer diumenge de Quaresma. 
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Però, a més, l’entitat no limita les seves activitats a par-
ticipar en el seguici anunciador de les festes magdaleneres, 
sinó que la seva voluntat és aportar i donar a conèixer la 
riquesa cultural i històrica dels templers i el seu llegat a la 
ciutat de Castelló al llarg del any, no només en el marc de 
les festes magdaleneres. Així, conferències, exposicions sobre 
l’origen, l’auge i la caiguda dels templers, i diversos actes han 
anat forjant la presència de la institució a la ciutat de Caste-
lló i fora d’aquesta. Com les celebracions del 8 de setembre, 
que recorden la fundació de la ciutat pel rei conqueridor, un 
8 de setembre de 1251 amb un homenatge al monument al 

monarca a l’avinguda que porta el seu nom, iniciat el 2010, en una cita a la que l’associació tem-
plera es va convertir durant molts anys en l’única institució de la societat civil castellonenca que 
recordava aquesta data memorable. Pel que fa a les conferències han estat molt els ponents i sobre 
temes variats, com Josep Miquel Francés, que va parlar de la figura de Santa Maria Magdalena; 
José Juan Sidro, sobre Sant Roc, o Ximo Górriz, parlant del Rei En Jaume. També cal destacar la 
celebració d’un recital de poesia medieval que va ser protagonitzat pel recordat Rafa Lloret i la 
seva vídua Virginia Porcar.

Uns templers viatgers que porten el nom de Castelló per Espanya i el món. Periples que els han 
portat a Ponferrada, capital templera de la península ibèrica i la seva famosa Nit Templera; Monzón, 
al castell del qual va ser educat Jaume I, precisament per mestres templers; Peníscola, el nostre cas-
tell templer per excel·lència, tant a l’estiu com a les seves desfilades de Moros i Cristians al setembre; 
la Vila Joiosa; Cervera del Maestre, Jérica, Terol, Lió, a França; Caravaca de la Creu, Minglanilla, Poblet, 
Onda, Benicarló -en les processons de Setmana Santa-, Portell de Morella, -on els templers van rodar 
un documental-, Almassora, la Vall d’Uixó -al seu Cercavila de la Conquesta, una cita ineludible dels 
Templers donat el seu agermanament amb l´Associació de Dames i Cavallers d´Uixó…

Cal dir que cada any els Templers de Castelló distingeixen amb el títol de Templer de l’Any un 
castellonenc que destaqui a l’àmbit cultural i fester. El primer va ser el 2001, l’Ajuntament de 
Mozón, per la seva especial relació amb els Templers castellonencs. Entre els guardonats trobem 
Carlos Murria, Jordi Pau Caspe, Marcel Ortega, director de la Banda Municipal de Castelló, Manuel 
Altava, Marisol Linares, Carlos Feliu, Pedro Quiralte-Gómez… fins a la del 2023, la cantant, perio-
dista i coach Bàrbara Breva . Una altra distinció és la que anomena Templaris Honorífics diversos 
col·lectius i entitats. Un guardó que han obtingut, entre d’altres, l’Ajuntament de Benafigos, el grup 
de teatre El Taronger i el grup de Bisbes del Pregó (2023).

El 2010 els Templers de Castelló creen l’estampa del 
Compromís de Casp, moment en què es va triar com a 
Rei d’Aragó Enric de Trastámara i en què van participar 
el Papa Lluna, Benet XIII, i Sant Vicent Ferrer, dos perso-
natges claus a la història de la província de Castelló. Si 
bé aquesta concòrdia és molt posterior cronològicament 
a l’època dels templers, l’associació va voler incorpo-
rar una nova escena a la part històrica de la cavalcada 
anunciadora de les festes, després de més de 30 anys 
sense que s’aportés cap element nou a la gran desfilada 
anunciadora de les festes de la Magdalena.



135

ARTICLES

La Colla del Rei Barbut 
(46 anys de festa i cultura)

MANUEL GUILLERMO ALTAVA I LAVALL
    PRESIDENT  DE LA COLLA DEL REI BARBUT

És una distinció per a la Colla del Rei Barbut poder-nos dirigir a través del vostre Llibret fester 
a tots els gaiaters i veïns d’una gaiata emblemàtica com és la núm. 2 ‘Fadrell’.

Les nostres festes de la Magdalena, conservant els orígens i la diosincràsia pròpia de la ciutat, 
han anat incorporant al llarg dels anys determinats actes que, per la seva originalitat o perso-
nalitat han calat entre els festers i els ciutadans de Castelló. I, la Colla del Rei Barbut, ja des de 
l’any 1977, crea i col·labora en la festa i cultura d’aquesta volguda terra.

Al llarg d’aquest any 2022 hem realitzat diverses i nombroses activitats culturals i festives.

Dimecres 7 de setembre vam participar al 771 aniversari de la Fundació de la vila de Castelló 
amb la lectura del llibre Tombatossals, aquest any, al Molí de la Font, on vam llegir l’episodi en 
què des d’aquest lloc el mític Tombatossals parteix amb la seva conlloga a la conquesta de les 
illes Columbretes per al Rei Barbut. Aquesta lectura ja és una activitat cultural consolidada en 
aquesta data històrica de setembre tan important per a la nostra ciutat.

Com que aquest any el Club Esportiu Castelló complia el seu primer centenari, la Colla, com no 
podia ser menys, vam organitzar activitats en homenatge a l’entitat esportiva. I, a aquest efecte, 
vam tenir una trobada a la seu amb la directiva i llegendes del club, Cela, Planelles, Cioffi, Víctor 
Salvador, … Va ser un preciós dia de reconeixements albinegros.

Hem tingut també presentacions de diversos llibres publicats l’any 2022 i conferències. Cal 
destacar la de D. Jaime Rocha, exagent del CESID, qui ens va estar narrant diversos episodis 
personals en què va intervenir. Un món desconegut realment interessant.

Lectura en Molí la Font.
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Tots els dissabtes hem tingut oberta la seu per poder gaudir amb els nostres amics i coneguts 
en allò que hem anomenat el Vermut del Barbut. Activitat que ens uneix molt i és una magní-
fica ocasió setmanal que tenim per retrobar-nos els socis i amics per poder gaudir de la nostra 
amistat i el nostre local. A aquest efecte, la barca Capitana és la que dóna jaç als montaditos 
que se serveixen.

Ja des de l’any passat vam obrir el nostre local perquè tota la gent pugui gaudir del nostre 
museu a la Nit de l’Art. Quadres, vestits mitològics, llibres, escutures, gegants i cabuts els poden 
gaudir qui ho desitgi aquell dia de portes obertes per a tota la ciutat de Castelló i província.

Durant aquest any també hem tingut la nostra campanya bianual de donació de sang. Tots 
els mesos de gener i juny participem activament amb el Centre de transfusions de la Generalitat 
Valenciana amb les nostres donacions personals. Altruista iniciativa en què participem molts 
socis i amics.

Aquest any també hem de ressaltar 
el monòlit commemoratiu que col·lo-
quem el 12 de març de 2022, la set-
mana prèvia a les nostres festes fun-
dacionals, al lloc on, segons la nostra 
mitologia, va néixer Tombatossals, en-
tre el Tossal Gros i la Penyeta Roja. Per 
això, testimoniem perquè pugui ser vi-
sitat obertament per qui ho desitgi a la 
carretera de Borriol a la costa el lloc de 
naixement de tan estimat personatge.

Una altra iniciativa important que estem duent a terme és la traducció del llibre Tombatos-
sals en sis idiomes. Pretenem traduir i publicar aquest llibre en els idiomes de les sis ciutats 

Homenatge al CDCS

Inauguració del monòlit Tombatossals
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amb què està agermanada la nostra ciutat de Castelló. Està proper a publicar-se en els idiomes 
valencià, castellà i japonès que anirà seguit del romanès, francès i, per la seva importància 
perquè pugui ser molt més conegut, en anglès.

Un any més vam fer la presentació del nostre Llibret de festes i que, aquest any passat, va 
obtenir el tercer premi. Tradicionalment el repartim al Pregó i, any rere any, el seguirem editant 
per donar a conèixer la nostra mitologia, la nostra cultura i les nostres festes.

A la setmana de les nostres festes, 
si bé no vam poder treure els nostres 
personatges de la mitologia de Castelló 
al Pregó perquè es va suspendre per 
la pluja, sí que vam pujar al turó de la 
Magdalena el tercer diumenge de Qua-
resma, vam participar al Pregó infantil 
amb les nostres filles i fills i, tots junts, 
a l’Ofrena a la nostra Mare de Déu del 
Lledó. També a la setmana de festes 
seguim organitzant i premiem el con-
curs de relats curts amb participació 

de joves i adults. I, la plaça de les Aules, com sempre, va estar plena de bon ambient des del 
matí fins a la nit. Van actuar diversos grups musicals coneguts de Castelló i d’altres localitats 
que van amenitzar amb tot el seu art aquesta zona de la vila de Castelló. Esteu convidats a 
continuar acompanyant-nos.

I per aquest any 2023 hem 
triat Voladoret d’Or a la nos-
tra mítica i entranyable figura 
de Tombatossals a l’escultu-
ra que es troba a l’Avinguda 
del Lledó, obra de l’escultor 
Melcior Zapata. El nostre mi-
tològic personatge, autor de 
tantes proeses a Castelló per 
al Rei Barbut tindrà el seu 
merescut homenatge amb el 
lliurament del nostre màxim 
guardó.

Per això, són molts i variats els actes culturals i festius que organitzem des de la Colla. I, un 
dels actes que ha calat molt i em vull aturar a narrar és el nostre tradicional Concurs de paelles 
inter collas que sempre atrau multitud de Colles i festers per elaborar, i intentar guanyar, els 
premis al nostre tradicional i popular plat.

Mai no ens imaginàvem cap al 1989 en la seva primera edició que es convertiria en un dels 
actes més multitudinaris de les nostres festes fundacionals. Aquell primer any van participar 
8 Colles que van cuinar 14 paelles per a un total de 170 participants. I així va començar, els 
dimarts de la setmana de Magdalena, la cita per a un grup de colles amigues que es va anar 

Voladoret d’Or 2022

Ofrena a la Mare de Dèu de Lledó
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estenent fins a ser el que avui tots coneixem. L’última edició que es va poder realitzar va ser la 
del 2022 a la qual van participar 117 Colles que van cuinar 135 paelles per a un total de 3.678 
participants, consumint 400 kg. de llenya i 370 kg. d’arròs. Sens dubte un èxit aconseguit grà-
cies a l’afecte i suport de tots. Aquest any anem a buscar el XXXII Concurs.

La ubicació del cuinat de les paelles ha canviat al llarg dels anys a mesura que s’han anat 
fent actuacions urbanístiques a la ciutat. La nostra primera ubicació va ser a l’interior de la 
mateixa plaça de les Aules, en el seu antic disseny amb reixes incloses, que protegien el jardí 
i l’espai que ocupava la Diputació Provincial. Tot i que els membres de la Colla i les brigades 
municipals ens vam esforçar a deixar-ho tot molt net, no va haver de quedar prou atès que l’any 
següent es va voler millorar portant alguns camions que van escampar sorra sobre la qual es 
cuinaven les paelles. Doncs bé, si pel que sembla l’any anterior no va quedar del tot neta la plaça, 
aquest segon va ser pitjor perquè, a la cendra, a la fusta de taronger, a la terra, … es va unir la 
sorra que, tot barrejant-se, va impedir encara més fer una neteja correcta.

El 1991 vam passar a celebrar el Concurs al carrer Domingo Briau, annex a la plaça de les 
Aules, inveterada seu de la Colla. Si la idea de buscar més lavabo es va pretendre aconseguir 
amb el trasllat, l’estretor del carrer va suposar que el fum de les paelles romangués flotant a 
l’ambient donant al lloc un toc de boirina londinenca, a més d’acabar tots plorosos i fumats.

Quan el 1992 es va iniciar la remodelació de la plaça de les Aules per deixar-la en la seva 
actual configuració, ens vam traslladar a l’Avinguda del Mar. A partir d’aquest any, és quan es 
va fer el salt de qualitat, acudint ja al concurs totes les colles de Castelló, ja pertanyents a la 
recent creada Federació de Colles de Castelló, arribant a ser 1.500 persones.

El 1993, atesa la remodelació que s’iniciava a l’Avinguda del Mar, vam passar al Passeig 
Ribalta, sent aquest un lloc idoni per celebrar l’esdeveniment atès que el terra era de terra, les 
preses d’aigua estaven properes i permetia organitzar amplis espais on ubicar i reservar cadas-
cuna de les colles. La Colla del Rei Barbut, amb independència de les paelles que cada associació 
es feia, va cuinar una paella gegant, aquest primer any per a 300 comensals, sempre a càrrec, 
any rere any, del nostre amic xef Pepe Becerra, mort el març del 2021. Valgui aquest record 
també com a homenatge per a ell per haver-nos acompanyat durant tants anys en la realització 
de la paella social. A l’andana central del Parc Ribalta vam estar fins al 2010, any en què es 
van iniciar les obres que defineixen el seu disseny actual. I, a partir de l’any següent, 2011, i ja 
continuadament, es celebren en un espai ampli i amb total seguretat com és el Parc dels jocs 
tradicionals i voltants.

Al llarg dels anys moltes anècdotes es podrien explicar. Com a dades curioses podríem ressal-
tar que les colles que sempre han participat al concurs des de la seva creació han estat Pitxaví, 
Moros d’Alqueria, Dolçainers i Tabaleters i A mitges i, la Colla que sempre ha aportat més par-
ticipants ha estat Pitxaví amb més de 150 assistents, cuinant fins i tot alhora dues paelles per 
poder satisfer tothom. La paella més petita que se’n tingui constància va ser l’elaborada per Tico 
Celades (moro) i Tente Roig (barbut) que es van cuinar una paella per a ells dos sols. Però, pel 
que sembla tan dolenta va haver de ser que no la van poder menjar, havent de demanar auxili 
a la generositat dels seus amics els qui els van permetre adonar de les seves respectives paelles 
a les seves colles. Un altre any a algú fins i tot se li va acudir concebre-la amb colorant blau… i 
organitzar una enfarinà on, vist i no vist, es va embolicar una bona ruixada col·lectiva de farina 
fent recordar per a alguns el vistós carnaval a què havien assistit a l’altra banda de l’Atlàntic.
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Però si importants han estat les ubicacions i les anècdotes cal ressaltar molt principalment la 
tasca mai ben reconeguda del jurat del concurs. Ha estat conformat sempre per un representant 
de la Colla del Rei Barbut, el voladoret d’Or d’aquell any, algun regidor o regidora de l’ajunta-
ment, exreines de les festes, algú relacionat amb el món de la festa i l’amic moro Jordi Sanchis 
(Kali), coneguts els seus bons gustos culinaris. Un jurat pel qual han passat moltes persones i 
on sempre han posat de manifest el gran nivell de les paelles que sempre ha estat superior, i 
cal destacar una característica molt especial, mai no s’ha posat en dubte la decisió del jurat. 
Aquesta circumstància posa de manifest la imparcialitat del tribunal i l’esperit festiu amb què 
participen les colles.

Indubtablement és un esforç de molts anys de tots els membres de la Colla del Rei Barbut 
però perquè surtin bé les coses algú les ha de coordinar i, per això, sota l’encertada batuta del 
membre de la Colla, Pedro Chornet es preocupa que des del mes de novembre de l’any anterior 
es publiciti a les xarxes socials de la Colla i de la Junta de Festes; es publica al programa oficial 
de les festes de la Magdalena i al Llibret de la Colla repartint-se al Pregó de forma gratuïta; 
setmanes anteriors a la celebració es dóna publicitat a la premsa i ràdios locals i, el dia del 
concurs, hi ha connexions en directe amb les emissores locals de ràdio i televisió. L’endemà 
de la celebració surt a les primeres pàgines de tots els mitjans escrits locals amb una àmplia 
informació de guanyadors amb cobertura fotogràfica, a pàgines interiors. I, més endavant, sor-
tiran reportatges en diferit a les televisions locals i autonòmica i, ha sortit també al programa 
Espanya directe de RTVE.

Reines de les Festes amb les seves corts, moltes madrines i dames de sector, colles, festers, 
autoritats i amics han participat i no s’han volgut perdre la convocatòria anual del Concurs de 
paelles intercolles de la Colla. Esperem tornar a reunir-nos tots en aquestes properes festes de 
la Magdalena 2023 per continuar gaudint de la festa i l’amistat.

Des de la Colla del Rei Barbut continuarem ocupant-nos a organitzar activitats culturals i 
festives, molt orgullosos de les nostres arrels i sabedors de la nostra significació en la cultura 
i festa de la ciutat. Amb el nostre caràcter obert i participatiu ajudarem a aconseguir que les 
nostres festes siguin viscudes per tot Castelló sense perdre l´essència de les nostres arrels his-
tòriques i mitològiques des del Castell Vell a la Plana.

Gaiata núm. 2 “Fadrell”, hi esteu convidats!
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A.C. Misteri de Castello
SANTI LÓPEZ I RODRÍGUEZ

ACTOR I DIRECTOR TEATRAL

Dins dels actes de les Festes de la Magdalena no pot faltar el Teatre, ell ja forma part de la 
nostra cultura i està molt arrelat als nostres costums i festes. 

Afortunadament a la nostra ciutat, comptem amb nombroses associacions culturals que 
de manera amateur es dediquen a fer teatre; a fer-mos riure i plorar. Grups que durant molts 
anys ens han presentat els sainets valencians més divertits, que han omplit els escenaris amb 
el llenguatge antic de la farsa, la ironia, el joc, la festa, el desvergonyiment respectat i alguna 
transgressió de les normes.

Perquè Castelló sempre a estimat les arts escèniques i per això fa més de 300 anys ja es 
representava ací el Misteri.

Però…, anem al principi…, com era el teatre en aquells temps?
 
En els començaments de l’Edat Mitjana no existia pràcticament el teatre. Per descomptat, 

no existia un edifici destinat a aquesta funció; els teatres construïts per grecs i romans ja eren 
restants arqueològics soterrats baix terra i brossa.

Els escenaris per als inicis dels drames sacres són les esglésies i les catedrals. Només es-
tava permés representar alguns misteris religiosos. Per això, per a fins religiosos, s’utilitzaren 
dramatitzacions de relats evangèlics i bíblics en el marc solemne de les esglésies i amb les 
vestimentes eclesiàstiques; a aquestes indumentàries se’ls van anar afegint elements identi-
ficadors dels personatges que intervenien en eixos relats: ales, corones, capes, palmes, etc. Els 
clercs més jóvens interpretaven els papers femenins.

Les primeres representacions amb alguna cosa més de complexitat foren els autos de Na-
dal, a on hi havia major participació del poble.

Resumint, el teatre renaix en l’Edat Mitjana, tal com feren díhuit segles arrere els grecs, 
gràcies a les representacions dels misteris religiosos, ara enfocats cap a les ensenyances del 
cristianisme.

 
Per aquells temps, van existir també espectacles de bufons i joglars, que combinaven el 

relat en la poesia lírica, la música i l’acrobàcia, procedents dels personatges còmics de l’últim 
teatre romà.

En França, l’autor més antic conegut es Adam de la Halle, que escrivia i representava farses 
populars d’arrel joglaresca. Juntament amb aquestes farses, trobem també les anomenades 
“moralitats”, de caràcter didàctic.
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En Anglaterra anaven per les corts, fires, fondes i places 
públiques els anomenats “Fools” (bojos), bufons joglarescs, 
i els gremis celebraven als seus patrons i les seues patrones 
amb una representació pública de les vides dels sants sobre 
cadafals provisionals, mentres en les corts es representaven 
les anomenades “Mask”, o siga, mascarades, acompanyades 
de música i ball.

 
També Alemanya coneix aquests començaments teatrals, 

en els “Meistersingers” o mestres cantors i la celebració 
del carnestoltes. En Baviera es conserva una representació 
popular de la Passió, que mescla lo religiós amb lo profà.

Progressivament, el drama sacre comença a represen-
tar-se en el carrer, en la plaça pública, incorporant cada 
volta més elements profans. El públic estava format per 
gent de totes les classes socials: vilans, artesans i nobles, 
fins i tot de vegades el mateix rei.

 
En Espanya, Alfons X “el Savi”, en una de les seues lleis, 

permet expressament que els religiosos representen passat-
ges evangèlics, com el Naixement, l’Adoració dels Pastors i 
dels Reis, o la Resurrecció de Crist, però al mateix temps 
rebutja les representacions profanes dins de l’església. 

El text més antic conservat és anònim, l’Auto dels Reis 
Mags, del segle XII, però el primer autor conegut es Gómez 
Manrique, en obres de tema religiós en els que s’introduei-
xen ja elements profans i populars.

En el segle XV trobem interessants representacions que 
solien fer-se en la plaça pública, anomenades “Danses de 
la Mort”, de les quals conservem un text d’aquest últim 
autor, si bé no complet. Es tractava d’una dansa en la qual 
la Mort personificada invitava a ballar a individus de totes 
les classes socials i edats; s’establia un diàleg amb la Mort, 
en el que l’interpel·lat es negava a acompanyar-la en el seu 
ball, però al final, s’unia a ella, augmentant en cada diàleg 
més balladors. Era una forma de representar lo igualitari 
de la mort, en un món de turbulències socials i polítiques, 
de grans desigualtats, i que a més patia molt per la pesta 
negra i la guerra.

Lucas Fernádez, seguidor de Juan de la Encina, començà 
en 1514 la representació de temes pastorils, derivats de 
l’Adoració dels Pastors. Eren diàlegs entre pastors en el 
marc de la natura, en els que incorpora personatges plebeus 
que feien riure als nobles cortesans. En el seu cançoner tro-
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bem huit peces teatrals, destinades a la seua representació 
en la cort, i és el primer que tracta temes exclusivament 
profans, encara que a voltes els situa en llocs o circumstàn-
cies relacionades en lo religiós.

 
Al llarg del segle XV, el teatre de temàtica religiosa va ser 

notablement conreat en els territoris de la Corona d’Aragó. 
Un dels cicles dramàtics més difosos, i del qual hem rebut 
més mostres documentals, és l’assumpcionista. El poble 
valencià ha conservat els textos de València i Castelló (el 
primer de manera parcial i el segon traduït al castellà) i ha 
mantingut viu el “Misteri d’Elx”, representat des de fa més 
de cinc-cents anys.

Aquest últim, sobre l’Assumpció de la Verge, és un genial 
exemple conservat de teatre medieval. En 1931 fou declarat 
Monument Nacional i en 2001 fou el primer bé espanyol a 
ser proclamat per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial.

La nostra literatura es pot considerar afortunada per la 
quantitat de textos dramàtics que coneixem i les dades do-
cumentals que atresorem. Podem considerar que la cultura 
dels antics territoris de la Corona d’Aragó tenia en l’espec-
tacle teatral un referent ineludible.

  
Pel que fa al Regne de València, durant l’Edat Mitjana, la 

capital marcà el model a seguir a la resta del territori. Sen-
se anar més lluny, la processó del Corpus, danses incloses, 
fou reproduïda arreu del regne en festivitats adaptades a 
cada població. 

Pel que fa al Misteri de l’Assumpció, en trobem diverses 
mostres dramàtiques documentades ací i allà de la Corona, 
com el drama litúrgic de Santa Maria de l’Estany (segle XIV) 
o els drames religiosos de Tarragona (finals del XIV), Valèn-
cia (segle XV), Elx i Castelló (finals del segle XV).

Junt amb “les corregudes per la joia”, el Misteri de Cas-
telló és, sense dubte, el patrimoni cultural més antic de la 
Plana, ja que apareix documentat per primera vegada en 
1497.

 
El Misteri de Nostra Senyora de l’Assumpció, representat 

a l’església de Santa Maria de Castelló, fou prohibit pel bis-
be de Tortosa, a primers del segle XVIII, 150 anys després 
que el Concili de Trento prohibira aquelles representacions 
que no s’ajustaven a la litúrgia oficial, ja que malgrat que el 
misteri de l’Assumpció se celebrava des d’almenys el segle 
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V, no va ser dogma de l’Església Catòlica, 
fins que l’1 de novembre de 1950 va ser pro-
clamat pel Papa Pio XII.

Del Misteri de Castelló, se n’han conser-
vat dues versions traduïdes al castellà: una, 
de finals del segle XVII, que fou copiada pel 
notari Jaume Cases en el Llibre verd de Cas-
telló; l’altra, també amb lletra de finals del 
XVII i lleugerament més curta, conservada a 
la Biblioteca Nacional de Madrid.

En l’any 1999 i el 2008 es pogué veure 
a Castelló una reconstrucció actual d’aquest 
drama. A finals de l’any 2018, es va crear 
l’associació cultural “Misteri de Caste-
lló” amb el fí de realitzar amb caràcter peri-
òdic aquesta representació. 

I així, com a cloenda de l’any del centenari del naixement de la compositora Matilde Sal-
vador, i aprofitant que l’acadèmia valenciana de la llengua, va nomenar el 2018, any dels 
Misteris Assumpcionistes, aquell desembre, produït per aquesta nova associació, es va fer per 
primera vegada “la famosa representación de la Asunción de Ntra, Sra, a los cielos”, dins de 
la cocatedral de Sta. Maria. Reben, aquesta funció, gran èxit de crítica i públic, així com en 
els anys següents, on a poc a poc es van introduint algunes novetats, noves composicions 
musicals i nous elements amb el fi d’anar millorant aquesta representació.

La darrera posada en escena, va ser el passat novembre i ha format part del programa 
d’actes del centenari del patronatge de la Mare de Déu de Lledó. 

Només em resta felicitar als que han fet possible la recuperació d’aquest patrimoni cultu-
ral, i desitjar que la nova associació, que va naixer amb l’esperit de mantindres en el temps, 
conseguisca els seus objectius.

 
LLARGA VIDA AL MISTERI DE CASTELLÓ!



144

ARTICLES

La confraria de la Sang i les festes 
de la Magdalena

LA CONFRARIA DE LA 
PURISSIMA SANG DE JESÚS

Cada any, al bell mig de les celebracions i ancestrals rituals de la festa més important per 
al poble castellonenc, la Romeria de les Canyes, només caure la nit, la Confraria de la Purís-
sima Sang de Jesús organitza una processó de caràcter penitencial pels carrers més cèntrics 
de la ciutat, envaïts, aleshores, pel rebombori festívol de la seua setmana gran. És la processó 
que als romers que han fet canònicament la Tornà de la romeria. Poques persones saben que 
al si d’aquesta confraria, la més antiga de Castelló, van néixer les emblemàtiques gaiates, 
amb un primigeni sentit religiós, molt probablement, i, tal vegada, també, funcional.

La Confraria de la Sang apareix en les Festes de la Magdalena el tercer diumenge de Qua-
resma, quan la Romeria de les Canyes, en el seu camí de tornada, emprén el trajecte que va 
des de la basílica de Lledó fins al carrer de Sant Roc, per a fer la seua entrada al cor de la 
ciutat. La confraria ix de la seua capella de la Sang al toc de vespres del campanar -segons 
la tradició- per a trobar-se al Forn del Pla amb els romers. El seguici, repartit en dues fileres, 
l’encapçala el Col·legi Apostòlic -els apòstols, com els anomenem popularment- amb les seues 
vistoses indumentàries, de regust barroc. Darrere d’ells, van els confrares amb ciris, negres 
vestes i apuntades cucurulles, i, al darrere, els càrrecs proposats, vestits d’etiqueta, i els qua-
tre xics coneguts com els pasqüers, vestits amb elegant frac. Tots ells acompanyen la imatge 
del crucificat, portada per un dels tres clavaris de la confraria i escoltada pels altres dos. 
Darrere de la creu, camina el clergat, integrat per tres dels seus membres, vestits de morat, 
coneguts popularment com la revestida.



145

ARTICLES

En trobar-se la rogativa que ve de la Magdalena i la processó que ve de la capella de la 
Sang davant de la capelleta del Crucificat que hi ha al Forn del Pla, es conforma un espai sim-
bòlic amb els apòstols i els confrares de la Sang i els pasqüers, distribuïts tots en dues fileres. 
L’espai es tanca per un costat amb la creu i els tres clavaris de la confraria i, per l’altre, amb 
el clergat de la romeria, el bisbe de la diòcesi i les principals autoritats municipals. En aquest 
moment, tres xiquetes i un xiquet, vestits per a l’ocasió, representen a les tres maries i a sant 
Joan i, amb gran solemnitat, caminen pel mig d’aquest espai fins a la creu, agenollant-se per 
tres vegades abans d’arribar-hi als seus peus. És el ritual que coneixem com Les Tres Cai-
gudes o Les Reverències. Es tracta d’un cerimonial de caràcter barroc i de sentit penitencial, 
en el qual algun historiador ha volgut veure, també, la pervivència -tal vegada- d’una antiga 
litúrgia de trasllat del Santíssim Sagrament des de l’ermita de la Magdalena, quan aquesta es 
va tancar definitivament per manca de població al seu voltant, fins a la nova església major 
de Santa Maria, en haver-se fundat la nova ciutat. Però, no hi ha dades que puguen confirmar 
aquesta darrera hipòtesi.

Fetes les Reverències, comença la processó penitencial, coneguda des d’antic com la Pro-
cessó de les Gaiates, però que ara s’ha dividit en processó religiosa i desfilada de gaiates. 
En aquesta processó participa ja la resta de confraries penitencials de Castelló i els carros 
triomfants, quatre carrosses sobre les quals es representa la vida de pecat de la Magdalena, 
la Magdalena netejant els peus de Jesús, 
la Magdalena al peu de la creu i davant del 
sepulcre, i la Magdalena penedida dins la 
cova de Marsella. Antigament, en aquesta 
processó participaven, també, joves ado-
lescents vestides de magdalenes que por-
taven a les seues mans «gaiates de canya» 
ornamentades de llums. Sembla que, tam-
bé, els carros triomfants eren il·luminats 
amb aquest tipus d’artefactes. Així mateix, 
algun historiador local assenyala que al-
gunes de les persones que esperaven vore 
entrar la romeria pels carrers de la ciu-
tat la rebien amb llums. És per això que 
aquesta processó, organitzada per la Confraria de la Sang, s’anomenava de les gaiates, ja que 
en ella van néixer aquests símbols màxims de la nostra festa. La mateixa confraria va haver 
de defensar, al s. XVIII, davant del bisbe, les gaiates, quan l’autoritat religiosa es va negar al 
fet que la Romeria entrara a la ciutat de nit. Per a la Confraria de la Sang, les gaiates eren un 
element fonamental de la festa i, aleshores, les sentia i defensava com a pròpies.

Malgrat els nombrosos articles escrits i algunes accions divulgatives fetes per l’Ajuntament, 
encara hi ha molta gent que no entén el perquè d’aquesta processó penitencial en el dia de 
la festa gran de la ciutat i, encara menys, el sentit dels grups i elements que hi participen 
o la relació de la Confraria de la Sang amb les gaiates. Així mateix, en les darreres dècades, 
tampoc la confraria, ni l’Ajuntament, ni les diverses entitats festeres han sabut enriquir ni fer 
créixer en originalitat i espectacularitat la processó penitencial de la Magdalena, amb tantes 
possibilitats com hi ha dins l’estètica barroca, a la qual es deu aquesta processó, i amb tant 
de potencial que pot tindre com a atractiu participatiu, cultural i turístic. Però, sembla que 
tots els esforços es dediquen a mantindre la festa i prou.
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Les serenates de maig a Castello 
JOSE IGNACIO ITURRALDE

Les nits de maig, els dissabtes de maig, les rondes de maig, les serenats de la festa de la 
Rosa… podríem anomenar-les com vulguem, però són les nostres SERENATES DELS DISSABTES 
DE LA FESTA DE LA ROSA!!!

L´inici, el símbol, la tradició, realment… l´element diferenciador i principal factor rellevant de 
la nostra tradicional, emblemàtica i mítica FESTA DE LA ROSA.

Els que realment estimem aquesta festa, els que l’hem viscuda des de ben petits, els que 
compartim les nostres experiències amb amics, companys i col·legues músics d’altres parts del 
món, del que veritablement presumim, del que ens sentim immensament satisfets, allò que 
sorprèn i crida profundament l’atenció no és que cada primer dissabte de maig es realitzi un 
Festival amb més o menys quantitat i qualitat d’agrupacions, o amb una assistència de públic 
multitudinària… d’aquests n’hi ha molts a la nostra província, a Espanya, al món … el que real-
ment és únic i ens omple d’orgull és que cada dissabte de maig, desenes d’agrupacions surtin 
en ple segle XXI als carrers de la nostra ciutat a cantar i abonar amb romàntiques melodies els 
seus éssers més apreciats o estimats.

El motiu principal que va aconseguir reunir a la Plaça Major de Castelló als anys 70 més de 
60 grups, no era el poder actuar davant dels portals de casa nostra consistorial per una vegada 
a l’any i amb presència de milers de veïns castellonencs, el fet provenia d’aconseguir un permís 
per poder fer serenates pels carrers de la nostra ciutat!!!
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Per això els grups i rondalles, assagen, treballen i es preocupen d’arreglar noves compo-
sicions, per això, cada agrupació rep desenes d’invitacions per visitar diferents habitatges o 
residències particulars, per això es funden, s’han fundat i es fundaran cadascun dels col·lectius 
músic vocals que existeixen a la nostra ciutat per tal de participar a la Festa de la Rosa.

1.- Documentació Històrica
La Festa de la Rosa a Castelló és ANCESTRAL, no hi ha documentació ferma on es pugui 

contrastar i demostrar els seus inicis, i tan sols podem deduir que la tradició de les Albaes, de 
l’Alt Maestrat o els maigs, les rondes i tota mena de vessants encaminades en manifestacions 
populars de l’època, al voltant del mes de maig i la dona i el reconeixement van ser el punt 
inicial de la Festa actual. Cal esmentar que la principal diferència amb les Albaes del Maestrat 
i la nostra festa de la Rosa és que al Maestrat les feien coincidir o bé al juny amb Sant Joan o 
bé en dates properes al Corpus com la ronda dels cinquens o similar…

Sí que podem documentar que tant en diferents paràgrafs del llibre de Josep Pascual i Tirat 
DE LA MEU GARBERA “Contalles de Castelló” i publicat l’any 1935 o el mateix Luis Sales Boli al 
seu conte “Diumenge de la Rosa” del seu llibre FONTROBADA , publicat l’any 1932, ja hi aparei-
xen referències.

No és menys cert que es contemplava la Festa de la Rosa com la REALITZACIÓ DE SERENATS 
pels carrers de Castelló durant els dissabtes del mes de Maig a càrrec dels diferents grups i 
rondalles que han existit a cada moment.

Es parla del Diumenge de la Rosa, ja que les serenates començaven la nit del dissabte ante-
rior al primer diumenge de maig a partir de les 00,00 h. amb motiu de la celebració del dia de 
la Mare de Déu del Lledó, per tant, ja era diumenge…

2.- Resum històric - gràfic de la seva evolució
És arran de la gran quantitat de col·lectius que existien i que per tradició espontània pas-

saven pels arcs de l’ajuntament per iniciar les seves rondes a la resta de compromisos quan es 
crea el Festival de la Festa de la Rosa, el PRIMER DISSABTE DE MAIG.

Cal situar-se en context i entendre que per aquells anys, i ja no parlem dels inicis de la tradició, 
sinó que a excepció de l’obligat parèntesi motivat per la Guerra Civil, ja en ple anys 50/60 amb el 
règim polític que existia a Espanya en els seus anys més àlgids es condicionava el fet que sortir a 
fer serenates era una manera de poder sortir de casa consentidament a festejar les dones i fins i 
tot prendre alguna copa, alhora que simplement anar de festa amb els amics durant quatre dis-
sabtes consecutius. És per això que és l’any 1968 quan s’arriba al rècord de participants al Festival, 
amb la barbaritat de 63 agrupacions diferents el primer dissabte de maig a la Plaça Major…

Aquest increment de col·lectius ja havia obligat a la necessitat de realitzar una selecció prè-
via, que es va realitzar a diferents instal·lacions, al Magatzem o local d’assaig de la Banda Mu-
nicipal a la Ronda Millars, al recinte de la Pèrgola o més recentment a la Casa de la Cultura del 
C/ Antonio Maura, allà un jurat de tan sols tres components compost per gent tan ben recordada 
i mítica com el Sr. Ribelles o el Sr. Francisco Signes, aleshores director de la Banda de Música 
Municipal, decidien qui requeria del nivell necessari per participar al Festival de la Plaça Major 
del primer dissabte de maig, i creguin-me que això ja era tot un honor per als que accedien a 
aquest privilegi.
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Un Festival presentat durant anys i anys per l’incombustible Vicente Escura, ningú a Castelló 
comprenia aquest Festival sense la presència del mestre Escura…

Els estils musicals també han anat variant i acoblant-se als gustos i modes de cada època, 
des de les jotes als inicis, passant per la lírica, cançó italiana o ja als anys 70 un fort vessant 
de boleros, música melòdica i sud-americana que encara avui perdura…

Encara que allò veritablement important no era el que cantar sinó a qui cantar-ho… i això no 
ha canviat… deu ser música dedicada totalment a la dona… en un moment de seguici, homenat-
ge o tribut en ple mes de maig, de les flors, a les dones de la nostra ciutat. I per això avui dia 
conviuen diferents estils de música, sempre que les seves lletres estiguin dedicades a les línies 
marcades, netament a rondar les dones.

Però les coses, com tot a la vida tenen els seus moments, i als inicis dels anys 80´ la Festa 
patia un important declivi, potser provocat de nou per circumstàncies històric polítiques, que 
portaven la joventut a poder sortir de festa sense la necessitat de fer serenates, sense pertànyer 
a cap col·lectiu o rondalla, portats per la moguda de l’època, i per modes que no fomentaven la 
música de ronda.

L’any 1988 un grup de gent jove nouvinguda a la Festa de la Rosa, i pertanyent a grups 
emergents en aquests anys, com Unitat Mòbil, Azahar, Perfidis, Varadero, Grills de la Nit, Veu 
i Maneres, etc. i recolzats pels llavors mítics i indispensables Cordes i Veus, Albada, Confraria 
Tropical, Els Llauradors, Grup Maig, Els de la Fileta o Els Atapulcos i pel llavors regidor de Fes-
tes D. Jose Vicent, i tots liderats per la líder indiscutible de les ones radiofòniques a Castelló 
Montse Arribas, comencen amb una sèrie de reunions, entrevistes, debats i altres campanyes 
mediàtiques, aconsegueixen rellançar de manera important la Festa, amb presències de gairebé 
20 grups entre concursants a les dues seccions que existien llavors, “professionals” i “aficionats” 
més els que apareixien fora de concurs…
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Tot va néixer a partir d’una serenata d’Unitat Mòbil a Montse Arribas que arribada des de 
Valladolid, no coneixia degudament aquesta festa i en poder gaudir-ne, va quedar enamorada 
del seu format, del seu contingut, del seu fi (com passa encara avui dia …. I quedeu-vos amb 
aquest detall) i es va brindar, tant ella personalment com els estudis de l’emissora a què perta-
nyia ANTENA 3, per a tot el que necessitéssim.

Castelló creixia, les condicions ja no eren les mateixes ni a nivell arquitectònic ni a nivell 
social, ja que la nostra ciutat estava passant de ser pràcticament un poble, amb habitatges de 
no més de cinc o sis altures a edificis elevats, ia haver d’acceptar que davant l’inici del desco-
neixement de la Festa, el respecte i l’admiració envers aquesta es perdia també.

Des d’aquells anys fins avui, han aparegut i desaparegut molts col·lectius, grups i rondalles, 
Rosa de Maig, Vago Permanent, Aimia, Els Trovadors, Vora Sequia, Tradicions, Orotava, Za-
pucai… molts, moltíssims, però amb consistència i continuïtat i peribles en el temps, podríem 
quedar-nos amb dos o tres… Pocs, molt pocs…

Ja no és el boom que hi va haver als anys 60/70 o fins i tot el repunt dels 80´en què en un 
parell d´anys vam aparèixer quatre o cinc grups amb important presència a la Festa.

3.- Situació actual de la Festa de la Rosa
Actualment, podem dir, que la Festa de la Rosa, és viva, que ja és molt dir…

A la recent edició del Festival de la Rosa, es van comptabilitzar entre concurs i col·laboració 
11 col·lectius, dels quals hem de tenir en compte que alguns no són de Castelló capital i per tant 
no realitzen serenates a la nostra ciutat, ia aquesta quantitat podríem sumar cinc o sis més 
que sortim a fer serenates però que per diferents motius o causes, no hem participat al Festival.

Vist amb l’ampolla mig plena, val a dir que en una ciutat com Castelló ja en ple segle XXI, 
amb tots els condicionants i circumstàncies actuals, és molt disposar d’aquesta xifra, tants 
grups com gaiates té la ciutat? No està malament…

Sent realistes, considero que amb una bona promoció de la Festa de la Rosa, haurien de ser 
fàcilment el doble…

Considero que actualment la Festa de la Rosa i és una frase que ens ve als cabells… es troba 
AMB TOT FET… PERÒ TOT PER FER…

És a dir, si som romàntics i en certa manera malenconiós, es podria concloure que la festa 
esmentada ja ha donat tot el que ha de donar a una ciutat com la nostra, els seus millors anys, 
la seva major quantitat i qualitat d’agrupacions, el seu punt àlgid quant a coneixement i segui-
ment de la mateixa… i que tot el que vingui a partir d´ara és a grans…

Però nosaltres, els grups que actualment defensem la tradició, que assagem durant tot l’any 
per poder mostrar els nostres treballs al públic castellonenc, i tots aquells que viuen la Festa de 
la Rosa, acudint a la Plaça Major cada primer dissabte de maig, però també a tots els que reben 
una serenata a casa seva, conviden amics, gasten certs diners en unes petites viandes i copes, 
aquests també són partícips de la Festa, sense ells seria inviable… i tots nosaltres, com a valents 
defensors de la mateixa, i com a responsables de traslladar una tradició tan meravellosa com 
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aquesta, als nostres fills, tal com van fer amb nosaltres, pensem que ens queda EL MILLOR! QUE 
AMB ESFORÇ, IDEES, TREBALL, SUPORT i UNA INDISPENSABLE APORTACIÓ ECONÒMICA poden 
arribar anys gloriosos d’aquesta festa.

Però no es pot pretendre entendre aquesta millora sense cap dels punts esmentats.

4.- Problemàtica i propostes
Podríem identificar la problemàtica actual en tres o quatre punts bàsics i senzills de resoldre 

si es vol:
A) Condicionants arquitectònics i socials de la ciutat
B) Desconeixement de la Festa
C) Manca de pedrera i col·lectius emergents.
D) Respatller Institucional i legal a aquesta.

Per al primer punt, podríem proposar el mític “si no pots amb el teu enemic, uneix-t’hi” da-
vant el creixement d’edificis de gran quantitat de plantes, mida de la ciutat, major quantitat de 
vehicles circulant a tota hora per la nostra ciutat, és fàcil deduir, que també s’han incrementat 
les construccions d’habitatges unifamiliars, ha crescut el nombre de colles, locals d’associacions, 
i en quedar en certa manera centralitzat Castelló, apareixen barris meravellosos per poder fer 
serenates. Zones com l’UJI, com el Peri 18, o la part d’avinguda de Lidon amb Caputxins, són 
precioses i alhora, el nucli antic amb gran quantitat de carrers de vianants o amb circulació 
restringida són impressionants marcs urbanístics i acústics per dur a terme una ronda.

Davant el desconeixement de la Festa, no queda més que publicitar-la, publicitar-la i publi-
citar-la… No pot ser que part de la POLICIA LOCAL DESCONEGUI l’existència d’aquesta tradició, 
o fins i tot alguns regidors no en saben la magnitud ni la importància, ja no parlem de centres 
com el CONSERVATORI de Castelló, on fa dos anys vaig poder acudir com a membre de la Junta 



151

ARTICLES

de Festes i desconeixien la Festa de la Rosa, i 
per descomptat es van brindar a col·laborar en 
allò que calgués.

Evidentment, a nivell mediàtic, també cal su-
port important, s’ha passat de generar portada 
del Mediterrani amb el guanyador de la Festa de 
la Rosa, ha de disposar d’una ressenya dins de 
l’especial de les Festes de Lledó (si apareix...)

Davant la manca de planter i grups emer-
gents, jo personalment el vincle directament al 
desconeixement, quan es difongués al conserva-

tori, a l’UJI, oa col·legis i instituts a la premsa, és molt fàcil que naixessin quatre o cinc col·lec-
tius que garantissin uns quants anys més de vida a la nostra Festa de la Rosa, si ja es treballa 
a consciència aquesta formació i difusió dels principis i valors de la mateixa, molt més encara. 
Avui dia apareix una Rondalla com a Primer de Maig, que dóna gust escoltar-los, amb un estil 
tradicional, amb temes propis, i més similar a les albaes i jotes dels inicis però amb un futur 
més que prometedor, si és que ja no són una autèntica realitat…

I davant la manca de suport institucional i legal de la mateixa, doncs que volen que els di-
gui? Que legalment és molt difícil donar suport a una festa així, que avui dia hi ha molt poca 
permissivitat en els ciutadans, i davant de qualsevol situació ens considerem prou recolzats per 
poder avisar la policia local i de cop carregar-nos una tradició ancestral, ia sobre els agents, com 
la llei empara el veí de torn, van i continuen amb aquest despropòsit d’acabar amb una tradició 
que en altres ciutats admiren…

Però molt difícil no vol dir que sigui impossible, considero que declarant la Festa de la Rosa, 
d’interès turístic, idea meva proposada el passat any com a membre de la Junta i que agraeixo 
enormement al Sr. Juan Vicente Bellido i la seva junta que hagin continuat aquests dies amb 
la proposta i el projecte quedaria tancat en gran part del problema, la resta és suport polític, 
suport social i sobretot econòmic… No és possible reflotar i potenciar una Festa com aquesta que 
cobreix quatre dissabtes d’un mes amb horaris i punts geogràfics molt variats amb uns breus 
10.000 €

Jo veig un gran FESTIVAL AMB MAJÚSCULES, a la Plaça Major, presentat per un periodista 
reconegut nacionalment, amb la participació dels millors grups de Castelló i amb algun primera 
espasa o artista de reconegut prestigi, que n’hi ha, i que aportés al festival una quantitat de 
públic que ho justifiqués…

Amb serenates a tot Castelló, amb parades de venda de roses, amb carros que dispensin 
orxata, per exemple, amb grades on poder gaudir d’una serenata si és que no es té el privilegi 
de gaudir d’una al teu domicili particular.

En fi, idees n’hi ha moltes, i més que haurien si es disposés d’aquest suport socioeconòmic…

5.- Conclusions
La meva conclusió? Com deia el gran Cervantes, “Ladran, Sancho, després cavalquem...” 



152

ARTICLES

vull dir, que si tal com he dit, en ple segle XXI, 
comptem amb l’existència real d’una vintena de 
grups i rondalles a la nostra ciutat, que el Festi-
val de la Plaça Major del primer dissabte, acon-
segueixi OMPLIR ANY DESPRÉS DE ANY amb 
més de 2000 assistents la plaça, havent-ho fet 
coincidir amb la Serenata a la Mare de Déu del 
Lledó, immers en totes les festes de la Confraria 
d’aquell cap de setmana, amb totes les traves 
i travetes que se li ha posat a la Festa, amb 
el poc suport prestat per les diferents Juntes 
de Festes i equips de govern, i sense el suport 
mediàtic i social que requereix, és on és… QUE 
SERIA D’UNA DE LES FESTES MÉS ANCESTRALS DE LA NOSTRA CIUTAT, ENVEJA I ADMIRACIÓ DE 
TOTA LA GEOGRAFIA MUNDIAL QUAN ÉS CONEGUDA, i puc donar fe i demostrar que el que dic és 
cert amb tan sols fer una ullada a la pàgina de Facebook del grup al qual pertanyo, JACA , on 
“amics” de tot el món al·lucinen amb una tradició així… si realment es comptés amb algunes de 
les propostes realitzades…

Fins on podríem portar aquesta Festa de la Rosa tan nostra, tan íntima i tan romàntica…

No vull que sembli el conte de la lletera, ni que el meu amor i el meu suport a la Festa de 
la Rosa, pugui semblar cert grau de bogeria per la mateixa… Només parlo de fets reals molt 
senzills de dur a terme… costosos potser per treball i aportació econòmica, però no són somnis 
irrealitzables, tan sols cal tenir les idees i el projecte clar i lluitar, lluitar i lluitar sense fatiga…

I sobretot, tenir amics i coneguts que estimin la Festa de la Rosa com nosaltres l’estimem, i 
que siguin capaços de brindar una publicació com aquesta, ia vosaltres, a vosaltres, invertir una 
estona de la vostra jornada per llegir i compartir coneixements i projectes o propostes sobre les 
serenates de maig de Castelló.

Moltes gràcies a la comissió de la Gaiata 2 i en especial al seu President i amic Manolo López, 
per oferir-me aquesta possibilitat d’expressió i que visquin les serenates de Maig per sempre!
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Historia i tradicio. Simbologia i identitat
Blanquinegre i vert

XAVIER GIMENO I ALONSO

ARTICLE QUE ES PRESENTA AL CONCURS DE MILLOR ARTICLE INÈDIT

Història
Les Festes de la Magdalena, com a festes fundacionals de la ciutat de Castelló de la Plana, 

estan fonamentades en el Privilegi de trasllat concedit per Jaume I a Ximén Pérez d’Arenós, 
lloctinent del Regne de Valéncia, datat en Lleida el 8 de setembre de 1251, a on es dona permís 
a la població del Castell Vell de poder traslladar-se al pla, a l’alqueria de Benirabe.

La ciutat de Castelló, com a capital de província des de l’any 1833, representa a la mateixa 
ciutat i a la seua província pero el seu paper com a cap de Governació és molt més anterior i fon 
vila real en l’històric Regne de Valéncia, del braç real de les Corts.

Des del Tir de Colom al Sequiol i del Sequiol al Castàlia. El Club Deportiu Castelló, com a 
equip de fútbol representatiu de la ciutat i província de Castelló, se fundà en l’any 1922, 20 de 
juliol, per mig de la fusió de dos dels equips més representatius de la ciutat, Castalia Sport Club 
i Deportivo F.C. que començaren a jugar ad eixe deport anglés a principis del sigle XX,  com-
plint-se l’any passat el seu centenari. És un club històric del fútbol espanyol que ha militat 11 
temporades en la primera divisió.   

Les primeres referències de les Festes de la Mag-
dalena són de l’any 1730, el notari i escrivà del Consell, 
Llorens de Clavell, nos deixà constància de la romeria a 
la Magdalena i de la processó de les gaiates en la seua 
Crònica de Castelló. En 1945 se feu la renovació de les 
festes conforme les coneixem hui en dia. En eixe mateix 
any, 4 de novembre -temporada 1945-46-, s’inaugurà 
l’antic Estadi Castàlia (1943-1945) junt a la Torre Mara-
tó, obra de l’arquitecte Francesc Maristany i Casajuana. 
L’estadi actual, el Nou Castàlia, el nou estadi albine-
gre, fon inaugurat el 17 de juny de 1987, en una série 
d’actes com l’actuació d’un grup de danses i la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters de Castelló; la presència dels 
jugadors que varen inaugurar el vell Castàlia; fòcs artificials i es feu l’imposició de l’insígnia d’Or 
a l’alcalde Antonio Tirado, un dels màxims impulsors del proyecte. Se celebrà el partit inaugural 
entre el C.D. Castelló i l’Atlètic de Madrid.

Inauguració de l’àntic Estadi Castàlia, l’any 1945

Article inedit
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L’advocat Miguel Aparicio va escriure per qué l’estadi devia dur el nom de “Castalia”: “Hubo en 
el lugar del antiguo Castellón una vieja ciudad que desde el final de la edad de piedra persistió 
hasta la conquista cristiana en el siglo XIII de nuestra era”.

La gaiata 14, del sector de l’estadi, també porta el nom de Castàlia.

La Romeria de les Canyes, en sèt sigles d’existència, en son orige religiós, actualment el tercer 
diumenge de la Quaresma, en el seu retorn a l’ermitori de la Magdalena i Castell Vell, els primers 
documents de la Romeria, un pelegrinage penitencial a santa Maria Magdalena, daten del sigle 
XIV, un acort del Consell de 10 d’abril de 1375, donat a conéixer per l’archiver i croniste Lluís 
Revest. Podriem dir que la massa social i aficionats del C.D. Castelló acodixen en “romeria” a 
l’estadi a vore i fruir del seu equip.

Les comissions gaiateres són l’autèntic motor de la festa, elegixen a les seues madrines i 
dames que, junt a la resta dels membres de la comissió, participen en tots els actes senyers de 
la semana de festes, construïxen el seu monument i editen un llibret de festes en el que donen 
a conéixer al veïnat del sector la pròpia comissió, els actes, el monument gaiater i es publiquen 
artículs d’història, costums i tradicions castellonenques.

La gaiata és el símbol festiu més antic del nostre Regne de Valéncia, els primers documents 
daten de l’any 1750, segons un document del 
pare José Vela que donà a conéixer l’historiador 
i croniste de la ciutat José Sánchez i Adell. Els 
artistes gaiaters (escultors, pintors, artesans, 
fusters i electricistes) han treballat  durant els 
anys en els monuments festius. Podem rese-
nyar al pintor Castell (1914); al poeta de Cas-
telló Bernat i Artola en la gaiata de la Cambra 
Agrícola (1934); a l’escultor Tomás Colón, ar-
tiste gaiter durant els anys 1945, 46 i 47, a on 
impactaren les seues obres d’art en monumen-
tals gaiates, com una gran cistella de flors per 
a la gaiata de la ciutat i un gran cavall, una 

grupa en un castelloner i una castellonera, per a la gaiata 3 Porta del Sol; a l’escultor Adsuara 
que feu la gaiata de la Caixa de Castelló (1952), una obra d’art, i que hui en dia ix en la desfilada 
de gaiates, entre atres.

L’actual escut del Club Deportiu Castelló fon dissenyat per l’escultor castellonenc Tomás Colón.

El Pregó de Manuel Segarra i Ribés és l’anunci de la festa i el pregoner llig a tot el poble els 
versos del Pregó (1947) de Bernat Artola, que substituí el text de Carlos G. Espresati que es cantà 
en les festes dels anys 1945 i 1946. El Pregó és una mostra d’història, costums i tradicions de 
les comarques castellonenques. Podriem dir que l’anunci de l’alineació dels jugadors del C.D. 
Castelló, quan comença un partit, és com el “Pregó”.    

Tradició
La ciutat de Castelló ha tingut un creiximent demogràfic exponencial, a principis del sigle XIX 

contava en 13.000 habitants; a principis del sigle XX (1910) contava en 32.000 habitants i a 
principis d’este sigle en més de 170.000.  El poble de Castelló és el que mantén la tradició, anant 

Gaiata de la Ciaxa de Castelló (1952)
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de romeria a la Magdalena i participant en tots 
els actes que es celebren durant la les festes, 
podem dir que és el cor de la festa.

També el poble de Castelló i província man-
tén l’espírit albinegre, gojant de moments 
molts destacats, com l’ascens a la primera divi-
sió i els anys en la màxima categoria del fútbol 
espanyol o la final de Copa front a l’Athletic 
fins a la reconeguda “Campaña Centurión”, que 
dugué al club a alcançar els 10.000 abonats en 
Tercera Divisió, la massa social del C.D. Castelló 
s’ha anat incrementant en els últims anys, passant a uns 14.000 socis en l’actualitat, més socis 
que alguns clubs de primera. Els artífexs han segut, especialment, els jugadors pero també les 
persones que els han dirigit, entrenadors, equips tècnics o els propis presidents en l’història del 
club. Pares i fills, inclús famílies, són socis del C.D. Castelló i acompanyen i presencien els par-
tits que es celebren, recolzant i animant al seu equip, l’equip albinegre, l’equip Orellut. El C.D. 
Castelló, junt a la seua massa social, conta en les penyes albinegres que totes juntes formen la 
Federació de Penyes Albinegres.    

Les Festes de la Magdalena són unes festes tradicionals i populars aon les comissions gaia-
teres formades per la Federació Gestora de Gaiates, colles i colectius  són l’ambient de la festa, 
podem resenyar a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta (1951), als Moros d’Alqueria 
(1976), la Colla del Rei Barbut (1980) i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló (1983) com 
a entitats senyeres.

En els programes de festes sempre s’ha contat en els deports, des de la pilota valenciana, el 
ciclisme, la vela, el tir, el motociclisme... i, actualment, el boli i l’atletisme i per supost, el fútbol. 
Totes estes varietats contaven en un Trofeu Magdalena.   

Atres aspectes
La música forma part de les Festes de la Magdalena, colectius representatius de la música 

com les colles de dolçaina i tabal, la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló junt a unes atres 
colles de dolçaina i tabal i la Banda Municipal de Castelló. Música i danses durant les festes com 
el Festival Internacional de Bandes de Música o el Festival de danses de la Corona d’Aragó que 
es celebrava durant la semana magdalenera. Les danses i balls populars en música tradicional 
castellonenca i valenciana, grups com Ramell, El Millars, entre atres. No oblidem atres grups 
musicals com la Rondalla Típica Castellonera Els Llauradors, desgraciadament desapareguda 
pero les seues cançons han quedat en el recort i la memòria, i atres grups com Els de la Fileta o 
Ronda de Maig, entre atres. També els himnes Rollo i Canya de les Festes de la Magdalena i el 
¡Pam, pam, Orellut! del C.D. Castelló. Algunes bandes de música han actuat en els prolegòmens 
d’algun partit de fútbol en l’estadi Castàlia. La dolçaina i el tabal també han fet acte de presèn-
cia en Castàlia, recordem a José María Illescas i Chamberga.

La gastronomia és una part important en la festa, és típic menjar durant les Festes de la 
Magdalena, cacaus, tramusos, tortilla de faves, els chimos i les figues albardaes pero sobretot la 
paella valenciana i tot regat en un bon vi o moscatell de la terra. Durant les festes s’organisen 
concursos i dinars de germanor entre colles i colectius festers. Les penyes del C.D. Castelló també 

Ascens a primera divisió
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solen celebrar dinars de paelles al voltant de l’estadi, durant el matí, aprofitant la celebració 
d’algun partit de l’equip albinegre, dinars de germanor entre aficions.

La pirotècnia, tan popular en terres valencianes, és un màxim exponent en les Festes de la 
Magdalena, com les famoses mascletaes o les Nit del Fòc. En algunes ocasions i per a celebrar 
èxits del C.D. Castelló, la pirotècnia ha segut protagonista.  

Religiositat. La Mare de Dèu del Lledó, la nostra patrona, durant les festes se li oferix 
una ofrena de flors per part de tot el poble castellonenc. El C.D. Castelló també visita a la 
lledonera abans de començar la temporada deportiva i per mig d’una ofrena li prega sòrt en 
la temporada.

Indumentària. Els trages de llaurador i llauradora valenciana foren fins a l’any 1945 els 
representatius castellonencs. Els trages de castelloner i castellonera, creats i dissenyats per Lluís 
Sales i Boli -que fon l’encarregat de la seua creació, mostrant-li peces de roba del sigle XIX-, el 
trage de setí per a d’ells i les faldes de seda, cossets, devantals i manteletes per a d’elles-, junt 
a la brusa i el mocador, són l’indumentària de la festa. El C.D. Castelló en el seu equipament de-
portiu, en un principi blanc i despuix l’albinegre com ara el coneixem, també conta en un segon 
equipament que representa la bandera de la ciutat de Castelló.

Mitologia de Castelló. L’obra de Josep Pasqual i Tirado Tombatossals es representada en 
el Pregó de les festes en la part mitològica per la 
Colla del Rei Barbut. L’escultura del Tombatossals 
de Melchor Zapata, en l’avinguda de Lledó, en al-
gunes ocasions porta el mocador vert de les festes 
i en atres ocasions en la bandera albinegra del 
C.D. Castelló.  

Simbologia i identitat. El color vert -el moca-
dor i la llista verda-, el rollo, la canya i la gayata 
són els elements simbòlics de les festes.  L’ermito-
ri de la Magdalena junt al Castell Vell són el símbol 
d’identitat com a poble. El vert de la ciutat està 

fonamentat en el Llibre Vert (Enchiridion rerum memorabilum), del sigle XVI, que es conserva 
en l’Archiu Històric Municipal. El C.D. Castelló és el club de fútbol identitari dels castellonencs.

Els escuts en les nostres terres apareixen en el naiximent del Regne de Valéncia, en el sigle 
XIII. La ciutat de Castelló, en el seu escut representatiu -senyal de la vila- i l’escut del C.D. Cas-
telló són també els símbols identitaris.

Tant les Festes de la Magdalena com el C.D. Castelló s’identifiquen en el poble de Castelló i la 
seua província.

Lliteratura i cartells. En els primers anys de les Festes de la Magdalena es celebraven 
certamens lliteraris organisats a semblança dels antics i tradicionals Jocs Florals celebrats en 
la ciutat de Castelló a partir de l’any 1892 i en atres poblacions castellonenques com l’Alcora o 
Llucena.

Tombatossals amb la bandera albinegra del C.D. Castelló
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Durant les festes han existit diverses publicacions (Obra, Castelló Festa Plena, ¡Vítol!, Caste-
lloneries, Festividades, El Fadrí…), ademés, les comissions gaiateres i algunes colles (El Pixaví, 
El Magre, Rebombori...) totes les magdalenes editen el seu propi llibret. En eixes publicacions 
també s’ha parlat sobre el C.D. Castelló, la gaiata 15 Sequiol en l’any 2014 edità un llibret ex-
clusivament parlant del club albinegre.

El cartell de les Festes de la Magdalena que s’elegix tots els anys i que representarà a les fes-
tes internacionalment és com els antics cartells que anunciaven el pròxim partit del C.D. Castelló.

 L’ajuntament edita la programació de les festes junt al cartell guardonat per a anunciar tots 
els actes de la semana magdalenera en les fotos de la reina de les festes i les dames de la ciutat.  

Fundacions. Les Festes de la Magdalena tenen una entitat representativa, integrada en l’ajunta-
ment, que és la Fundació Municipal de Festes (1988), Junta de Festes de Castelló, que és l’encarrega-
da d’organisar les Festes de la Magdalena, el president de la fundació és l’alcalde o alcaldessa de la 
ciutat i la junta deurà ser elegida per l’Assamblea de Festes, eixa fundació es creà per a conseguir que 
les festes foren més populars, que ja ho són. El C.D. Castelló també conta en una fundació, la Fun-
dació Albinegra per a recolzar i fomentar les categories inferiors del club, com diuen ells “l’educació 
dels chiquets i jóvens de Castelló i la seua província, els actes de beneficència, l’educació en valors, la 
lluita contra la marginació i l’exclusió social, els hàbits de vida saludable entre l’infància i la joventut”.  

Establiments. El Palau de la Festa (2011) és el lloc a on es celebren els actes magdaleners 
com les presentacions de les gaiates i atres actes d’imposició de bandes, igual que l’almagatsém 
de gaiates, lloc a on es treballa durant tot l’any en els monuments gaiaters. Apart de l’estadi, el 
C.D. Castelló conta en una ciutat deportiva que fon inaugurada l’any 2008.

Representativitat. La reina de les festes representa al poble de Castelló i concretament a 
la dòna castellonera, junt a les seues dames; Na Violant d’Hongria i dònes de companya i les 
madrines i dames dels sectors gaiaters.     

Internacionalitat. El C.D. Castelló, encara que en l’actualitat està en una categoria que no li 
correspon, històricament ha donat a conéixer el nom de Castelló a nivell nacional i internacional. 
Les Festes de la Magdalena foren declarades d’Interés Turístic Internacional l’any 2010.

¡Magdalena. Festa Plena! ¡Pam, pam, Orellut!

Estadi del C.D. Castelló
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12:00 h.  Mascletà d’inici de festes al Primer Molí.
13:00 h.  Inauguració de la nostra carpa.
16:00 h.  Cavalcada del Pregó, en la que queden reflectides totes les tradicions populars de 

Castelló i en el que participen les comissions de sector, diverses colles i associacions 
culturals, localitats de la província.

19:00 h.  KIKO RIVERA DJ.
23:00 h.  Tradicional trasllat del nostre monument gaiater des del Magatzem Municipal de 

gaiates fins al punt de partida de la Desfilada de diumenge. Totes les persones que 
ho desitgen poden acompanyar els membres de la comissió en el trasllat.

23:00 h. Orquestra.

07:00 h.  Repartiment de canyes en la plaça Major.
08:00 h.  Missa de romeus en l’Església Cocatedral de Santa María.
 A la finalització de la mateixa, eixida de la Romeria des de la plaça Major cap l’Ermi-

ta de Sant Roc de Canet, on s’esmorza i es realitza la tradicional degustació de “figa 
i dosset”. Des d’açí, es continua el camí fins a arribar a l’Ermita de la Magdalena.

13:00 h.  “Magdalena Festa Plena” festa DJ a la plaça de Fadrell.
19:30 h.  Processó de Penitents i Tornada de la Romeria pels principals carrers de la ciutat.
20:30 h.  A continuació, desfilada de Gaiates.
23:00 h.  Instal·lació de les nostres gaiates en l’avinguda del Rei En Jaume.
23:00 h.  BALLS LATINS PYC.

10:30 h.  Participació de la nostra comissió infantil en el Pregó Infantil pels principals carrers 
de la ciutat.

19:00 h.  ACTUACIÓ “AMOR DE MADRE”.
19:15 h.  Eixida de la comitiva des de la plaça de Fadrell per assistir a l’Encesa de Gaiates.
20:00 h.  Encesa de Gaiates en l’avinguda del Rei En Jaume. 
 Tots a ovacionar a la nostra, la 2 Fadrell.
23:00 h.  “FESTA DJ” en Fadrell.
24:00 h.  Trasllat de la nostra gaiata des de l’avinguda del Rei En Jaume fins a la plaça de 

Fadrell. S’admeten voluntaris per a col·laborar!

Dissabte 11

Diumenge 12

Dilluns 13
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10:30 h.  Apertura de la carpa i almorssar per al sector.
11:00 h.  Caravana festera mascletà.
18:00 h.  TARDEO a càrrec de “VUDU”.
20:30 h.  Eixida de Fadrell cap a la plaça Major per al lliurament de premis.
21:00 h.  Lliurament de premis en la plaça Major.
23:00 h.  Festa a la nostra plaça  a càrrec de “LA FRESKA”.

10:00 h. Apertura de la carpa i almossar per al sector.
18:00 h. TARDEO a càrrec de JUAN NADIE.
00:30 h.  Festa en Fadrell a càrrec del “GRUPO FIVE”

17:00 h.  Cós Multicolor en l’avinguda del Rei En Jaume.
19:00 h.  Visita de les Reines de les Festes amb la seua Cort d’Honor i membres de la Junta 

de Festes a la nostra gaiata. Lliuraran el “Fadrí” als membres de la comissió me-
reixedors de tal distinció. 

23:00 h.  Festa en Fadrell amb l’actuació de “AZUCAR MORENO”.

10:00 h. Apertura de la carpa i almorssar per al sector.
11:00 h. Visita Usuaris CREU ROJA CASTELLÓ, a la nostra carpa.
12:00 h. Actuació de TROBADORETS per a tots els xiquets.
16:00 h.  Concurs de “xapes”.
17:00 h.  “Xocolatà” per als xiquets del sector i festa infantil, patrocinada per “Ruralnostra” i 

animada per la visita d’una Banda Internacional.
19:00 h.  Tardeo en Fadrell, amb l’actuació de “RESILIENTES”.
23:00 h.  Concert “ANDY Y LUCAS”, a continuació seguirem la festa amb DJ.

Dimarts 14

Dimecres 15

Dijous 16

Divendres 17
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15:30 h.  Ofrena de flors a la Mare de Déu de Lledó. Tots els veïns que vullguen participar, ves-
tits amb la indumentària regional, hauran de consultar el color dels rams de flors.

19:00 h.  Tardeo en Fadrell, amb l’actuació de “JARANA”. 
23:00 h.  Festa en Fadrell, a càrrec de l’orquestra “KINKI BAND”.

12:00 h.  Obertura de la carpa.
13:00h. Continuació del concurs de “xapes”
17:30 h.  Lliurament de trofeus del concurs celebrat.
21:30 h.  Desfilada Final de Festes.
24:00 h.  Magdalena Vitol.

Dissabte 18

Diumenge 19

Al tancament d’esta edició no disposem de l’horari del programa oficial, pel que podria sofrir 
variacions. Per raons alienes a nosaltres la programació de la totalitat dels actes preparats no 
ha pogut eixir reflectida.

Tots els actes seran exposats a la carpa per a coneixement dels socis i veïns.

L’A.C. gaiata 2 “Fadrell” es reserva el dret de modificar i/o cancel·lar qualsevol 
acte sense previ avís.

Notes per als actes

Important
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